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PRAEFATIO. 

L edendis Aeschyli fabulis id potissimum spectabam, ut 

arti criticae unde tuto proficisceretur idoneum substernerem 

fundamentum. Huius fundamenti tres sunt partes, codicum 

auctoritas, scholia, emendationum quae factae sunt memoria. 

De quibus rebus priusquam singulatim exponam, summis lau- 

dibus mihi efferenda, maximis gratiis ornanda est Hiero- 

nymi Vitelli amici Florentini singularis liberalitas et exi- 

mia comitas, cui quae ex librorum accuratiore cognitione 

in hanc editionem collata sunt, fere omnia eaque plurima 

debentur. 

Cum igitur apographum codicis Medicei a Rudolfo Merkel 

confectum et anno 1871 editum utilissimam illud quidem co- 

dicis quoad typis effingi potuerat imaginem exhiberet, sed ab 

aliorum collationibus sat multis locis dissentiret et de diver- 

sis codicis manibus parum disertum esset, necessarium mihi 

videbatur dissensionem collationum e codice denuo excusso 

quantum fieri posset dirimi, id quod non inutile esse R. Schoell 

in Herm. vol. XI p. 219 — 222 locis Promethei fabulae col- 

latis demonstraverat. Itaque omnibus collationum varietati- 

bus congestis Hieronymi Vitelli probatam et benignitatem 

et rei peritiam adii. Is cum omnes illos locos summa ocu- 

lorum acie perlustravisset et quae quidem statui poterant 

statuisset, et ipse, credo, et ego quae ea collatione ad liqui- 

dum perducta erant admiratus in cogitationem veni, quam 
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exoptatum esset totum librum cum eadem diligentia tum 

eadem peritia et oculorum acie excuti. Itaque cum ultro — 

mirare officiositatem — totam meam recensionem ad librum 

Mediceum ipsum exigere se velle ostenderet, quamquam du- 

bitabam egregii viri comitate abuti, tamen pudore Aeschyli 

gratia abiecto ea usus sum. Hoc sedulo et impigro labore 

cum fere duplex, complurium locorum triplex collatio facta 

sit semper ratione habita eorum quae alii legerant, iam pu- 

taverim eam codicis Medicei notitiam explicatamr esse, ut 

nihil quod quidem ad emendationem gravioris momenti sit 

addi posse videatur. Εὖ quamquam non omnes apices, ac- 

centus, scripturae quae typis haud commode exprimuntur 

formas ex Vitelli collatione enotavi, tamen nihil quod ali- 

quid valeat vel cognitu dignum sit omissum esse arbitror. 

Ei autem codici pernoscendo tantam operam impensam esse 

nemini mirum videatur, cui exploratum est, totam crisin 

Aeschyleam ex illo libro pendere verumque esse, quod Bur- 

ges in adnot. ad Suppl. anno 1821 ed. p. 41 magis divina- 

vit quam argumentis probavit, »ex libro Mediceo ceu fonte 

derivari ceteros omnes libros manuscriptos in bibliotheca 

qualibet adservatos«. De qua re quamquam multi in utram- 

que partem disputaverunt et ego ipse quondam (in curis 

Aeschyleis anno 1872 editis) statuebam, esse quae ex libris 

deterioribus peti possent in libro Mediceo omissa, tamen 

in dies magis ab ea opinione deductus sum et postremo cum 

omnia perquirerem nihil inveni, quod sententiae Burgesianae 

adversaretur, permulta quae suftragarentur, mihique persuasi, 

quod post Cobetum inprimis Dindorfius obtinuit, omnes bo- 

nas ceterorum librorum lectiones e felici coniectura gram- 

maticorum repetendas esse, siquidem nulla est, quae non 

quotidie a quovis grammatico mediocriter docto inveniri pos- 

sit. Itaque cum ab apparatu critico sordes Byzautinas pro- 
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cul habendas esse putarem, eas tantum aliorum librorum 

lectiones quae aliquam speciem probabilitatis prae se fere- 

bant commemoravi, delectum reliquarum lectionum in appen- 

dicem relegavi. — In eis Agamemnonis partibus quae e li- 

bro Mediceo perierunt codicis Florentini (f) collationem idem 

Vitelli eadem diligentia mihi confecit; codicis Marciani (g) 

de aliquot locis quorum lectio ambigua erat Fr. Heerdegen 

vir doctissimus cum Ciceronis gratia Italiam peragraret libe- 

ralissime certiorem me fecit; novissime cum et de lectione 

εὐτόχοις, quae huic libro in v. 1416 tribuebatur, dubitare 

coepissem et de aetate codicis auctoritatem desiderarem, be- 

nignissime comes Soranzo Marcianae bibliothecarius mecum 

communicavit, sane nunc &)cóxo:g legi, sed literae τ lineam 

perpendicularem tam crassam esse, ut ex litera z duabus 

lineis forte atramento expletis illud τ natum esse videatur, 

et viro harum rerum peritissimo Daniele Riccoboni ad- 

hibito eum codicem non XIII, quod ante Rud. Merkel pu- 

tatum erat, sed XV saeculo, quod Merkel monuit, scriptum 

esse statuit. Et his et aliis quae nova codicis Florentini 

collatione cognita sunt, id quod Schneidewinus in Gotting. 

Doct. Ind. a. 1843 p. 1943 demonstravit, etiam magis com- 

probatum est, ex tribus qui ex eodem fonte fluxerunt libris, 

Florentino, Marciano, Farnesiano (h) unum Florentinum se- 

quendum esse. Nihilo minus omnes trium librorum lectiones 

notavi et ne ea quidem quae in codice Farnesiano ex Tri- 

clini libidinosa recensione novata sunt, omisi, cancellis tamen 

plerumque circumscripsi. Codex Marcianus 468 (a) ad pau- 

cos quorum liber Mediceus iacturam fecit versus pertinet, 

sed libro Florentino praestat et in v. 348 meliorem lectionem 

ἀπαλλαγϑέντες conservavit. 

Scholiorum codicis Medicei, quae una ad emendationem 

et interpretationem Aeschyli aliquid valere item certum ex- 
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ploratumque est, cum pridem accuratior collatio desiderata 

esset, tum Heimsoethi epistola Florentina a. 1876 scripta 

tot tantique Dindorfianae editionis errores et defectus signi- 

ficati sunt, ut inde potissimum in me consilium Aeschyli fa- 

bulas cum scholiis Mediceis denuo collatis edendi nasceretur. 

Accuratissimam collationem Vitelli confecit. Iam tempus 

erat scholia eadem cura qua textum recensere et quantum 

quidem emendare licebat emendare i. e. magna cautione ad- 

hibita corrigere librarium, non scholiastam. Creberrima com- 

pendia scholiorum non diserte significavi, nisi quod lemma- 

tum clausulas compendiose scriptas induxi. Quamquam ne 

id quidem ex aliquo usu erat. Nam quod adhuc opinati 

sunt, lemmata saepius a textu discrepare, id inane hac nova 

collatione cognitum est. Is qui scholia adiecit, non temere 

commentarium propositum exscripsit, sed vocabulis poetae 

ad quae scholia pertinerent quaesitis, quae si non invenerat, 

in hac quoque re illud C i. e. ζήτει. ut ignorationis confes- 

sionem appinxit. Praeterea haec quae saepissime occurrunt, 

memorare supersedi: a» pro dvc τοῦ, c^ non solum pro φησέ, 
sed etiam pro φασέ. — Ad eam partem Agamemnonis quae 

ex Mediceo libro excidit, adscripsi coniuncta scholia ea quae 

Triclinius ut σγύλια παλαιά proponit ex libro Farnesiano (h) 

a Dindorfio in Philol. vol. XX p. 17 —29 et accuratius ab 

Heusdio in ed. Agamemnonis fabulae exscripta et ea quae 

Victorius exhibet. Nam horum quae pleraque consentiunt 

nonnulla ex integro codice Mediceo aliquo modo fluxisse pro- 

babile videtur. Postmodum cum non alienum putarem Flo- 

rentini codicis scholia omnia novisse, ea cum a me oratus 

Vitelli enotasset, ad calcem editionis Agamemnonis adieci. 

Tertiam operam eamque infiniti laboris collocavi in per- 

lustrandis omnibus editionibus et qui ad Aeschylum spectant 

libris: Cum enim progressu studiorum vidissem , non modo 
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de nominibus auctorum emendationis cuiusque falsa per edi- 

tiones prodi atque quasdam editiones inprimis recentiores 

prorsus hac in re erratis scatere, sed etiam, id quod gravius 

ac non solum veritati, sed Aeschylo inimicum est, in vetu- 

stioribus editionibus et libris utilissimas res latere iam obli- 

vione obrutas, necessarium esse cognovi immensam literarum 

vim perlustrare et quaecunque ad Aeschylum emendandum 

collata sunt, conquirere. Sanctissimum enim editoris officium 

iudico, ea quae alii protulerunt, et novisse et recte aestimare, 

non contemnere. Itaque quod abhinc multos annos vir de 

Aeschylo optime meritus Bamberger in Philol. vol. II p. 506 

sive in Opusc. p. 212 ἃ multis pridem exoptari dixit, ut in 

editione pleno apparatu critico exornata ea quae per multos 

libros et libellos dissipata essent quam brevissime colligeren- 

tur, id praestandum suscepi, praesertim cum et ipse illud 

desiderium cum multis commune haberem et fere quotidie 

comperirem, ne unum quidem eorum qui Aeschylo emen- 

dando operam navant omnium earum literarum conspectum 

habere posse, memor etiam Lessingiani ilius dicti nullum 

laborem irritum esse quo aliis labor condonaretur. Neque 

vero lpse per se irritus fuit labor. Nam si cetera mea Ae- 

schylo nihil profuisse videantur, id certe profuisse contende- 

rim, et qui harum rerum peritus est, eum miraturum esse 

puto, tot grana aurea ex recrementis eruta esse. Cum au- 

tem reputarem, multa eorum quae nunc utilia videntur, 8 

prioribus editoribus ut inutilia consulto omissa esse, ne ipse 

quidem meo iudicio confidendum ac non delectum coniectura- 

rum meo arbitrio compositum, sed quantum fieri posset om- 

nium conspectum exhibendum esse duxi, ut qui ad Aeschyli 

emendationem sese accingeret, aliis locis in eis quae neglecta 

sunt bona inveniret aut ad rectam emendandi rationem eis 

duceretur, alis quibus vera iam inventa sunt, quasi initia 
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et incrementa scientiae persequi posset. Primo autem vo- 

lueram eadem ratione uti qua O. Iahn Sophoclis Electram 

exornavit, sed mox consilio mutato, ut et eis qui munditias 

legere et eis qui corruptelas emendare vellent, accommodate 

consulerem, constitui certas emendationes in textum recipere, 

probabilissimas coniecturas textui subicere, cetera probabilia 

improbabilia appendici ut Orco omnia recondenti committere. 

Cuius Orci licet vorago vasta esset, tamen ea quae Pauw, 

Heath, Schuetz, alii in quorum numero Durges sese ducit 

»critici maiorum gentium«, falsorum metrorum vel falsae 

responsionis causa vel etiam de codicum auctoritate decepti 

summa licentia hariolati sunt excludenda videbantur neque 

attinebat omnes locos enarrare, quibus Heath importunam 

suam particulam obtrusit. "Verum tamen peccare malui ni- 

mium quam parum admittendo. Quamquam autem omnia 

conquirere neque quidquam omittere summo studio laboravi, 

qua re cum ali tum amici mei Laubmann et Leitschuh, 

quorum ille Monacensi, hic Bambergensi bibliothecae summa 

laude praeest, a me multum occupati maximas meas gratias 

meruerunt, tamen nonnulli libri vel libelli nullo modo parari 

poterant, ut nihil praetermissum esse non liceat dicere. Nec 

tamen multa vel graviora me effugisse putaverim. Quas 

coniecturas a Fr. Iacobs factas ad Prometheum et Septem 

a. Th. adhuc incognitas attuli, eas inveni ad marginem edi- 

tionis Schuetzianae, quae lacobsi fuit, huius manu adnota- 

tas. Is Iacobs cum saepius commutetur cum lacob, non alie- 

num videtur monere, hunc Henricum Iacob, virum cum lite- 

rarum humaniorum tum linguarum orientalium peritissimum, 

emendationes quasdam ad oram editionis Canterianae nota- 

visse, quam nisi cum Dutlero Henricus Birkhead communica- 

visset, multas illius ut aliorum virorum doctorum emendatio- 

nes Stanley occupatas haberet, qui et ipse illum librum manu 
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versavit et paucis locis ut ad Agam. 1293, 1564 memoravit, 

plurimis tacitus usurpavit. Antiquiores emendationes saepe 

ambiguum est utrum ad Portum an ad Casaubonum vel etiam 

ad Pearsonum referendae sint. Quas ex exemplari Bigoti 

manu ornato profert Blomfield, eas maximam partem Aurati 

aut Casauboni aut Pearsoni esse cognovi, ut paucis locis 

inane nomen Digoti remanserit. 

Haec habui quae et de subsidiis meis dicerem et de tri- 

bus rebus mihi propositis. Quod quartum spectavi, ut ipse 

aliquid ad Aeschylum emendandum conferrem, in eo quid 

profecerim, aliorum est iudicare. Pauca addere libet de sin- 

gularibus rebus. lam tempus esse videbatur colometria co- 

dicis Medicei reducta bonam memoriam sequi, non incertam 

doctrinam et arbitrium. Itaque in dividendis versibus meli- 

cis nihil mutavi nisi quod ubi amplitudo stropharum et an- 

tistropharum discrepabat, versus inter se aequabam. Hoc 

uno modo etiam editionum in versibus numerandis varietas 

ad certam legem non ex arbitrio alicuius editoris, sed ex 

memoria libri Medicei repetendam redigi potest. — De cho- 

ricorum cantu distribuendo in ipso textu nihil notavi, prae- 

terquam quod initium alius chori partis vel alius choreutae 

litera unciali significavi. — In orthographicis scripturas 

οἰχτίρω, μεῖξαι, τεῖσαι, φάρξαι, alias quae novissime commen- 

dantur invitis libris, non admisi. In v ἐφελχυστιχῷ vel ante 

consonantem vel in clausula versus aut addendo aut de- 

mendo, nisi metrum adversabatur, codicis Medicei memoriam 

conservandam putavi, qui quamquam compluribus locis errat, 

tamen ei ne hac quidem in re nihil auctoritatis esse inde 

apparet, quod in caesura penthemimeri v habere solet. Restat 

ut sigla, in quibus eligendis maximam partem vel Dindorfium 

vel Kirchhoffium secutus sum, describam: 
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codex Mediceus sive Laurentianus plut. XXXII 9, mem- 

branaceus, quem Cobetus saec. X, alii saec. XI scrip- 

tum esse iudicant, continens Sophoclis tragoedias, Ae- 

schyli Persas, Agamemnonem, Choephoros, Prometheum, 

Eumenides, Septem adversus Thebas, Supplices, Apol- 

loni Rhodii Argonautica. Scriptus est codex a duabus 

manibus, quarum altera Sophoclem, Apollonium Rho- 

dium, Aeschyli primum quaternionem i. e. Pers. 1—707, 

altera Aeschyli reliqua exaravit.  Quattuordecim foliis 

amissis interierunt Agam. v. 328— 1050, 1159 — 1613 

et Choephor. initium. ; 

manus secunda quae literis uncialibus usa glossas inter- 

lineares (Gl) et in marginibus scholia scripsit. Quo 

in negotio cum vocabula ad quae scholia pertinerent 

quaereret conferretque apographum cum archetypo, 

multa primi librarii menda correxit, quae ab illo pa- 

rum legi potuerant, denuo inspexit, suam lectionem ad- 

notavit (ut ad Suppl. 254, Cho. 408), versus omissos 

supplevit, denique Septem a. Th. fabulae argumentum, 

Agamemnoni et Eumenidibus argumentum et persona- 

rum indicem praemisit, Supplicibus vitam Aeschyli et 

fabularum catalogum subiecit. Hanc manum eandem 

esse atque primam censuerunt H. Keil, R. Schoell, Heim- 

soeth; contra dixerunt cum alii, tum Prien, Vitelli, Prinz, 

quos recte vidisse ex hoc ipso efficitur, quod prima 

manus hominis est imperiti, altera periti, qui etiam 

coniecturas invenit ut ad Suppl. 312, 435, Ag. 124, 

Cho. 310, 434, 588, Eum. 204, 331, in scholio ad Pers. 

42 et Cho. 561. Fortasse eandem fuisse atque eam quae 

primi quaternionis textum scripserit suspicatur Vitelli. 

duae manus recentes, altera DByzantina, altera quae- 

dam manus saec. XIV, quae atramento subviridi usa 
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multa correxit et scholia sat multa addidit, pleraque 

in imis paginis maxime compendiose scripta. 

la codex Marcianus 468 sive XCI 4, olim Bessarionis, saec. 

XII vel XIV scriptus, continens et alia et Aeschyli 

Prometheum, Septem adversus Thebas, Agamemnonis 

v. 1 — 360. 

b codex Guelferbytanus 88, saeculi XV,, omnes complexus 

Aeschyli fabulas, sed Oresteam et Supplices a recen- 

tiore manu quam priores tres exaratas. 

c codex Parisinus 2886, saeculi XV exeuntis, continens 

praeter Sophoclis fabulas quasdam Aeschyli vitam, Pro- 

.metheum, Septem a. Th., Persas, Eumenides, Supplices. 

d codex Augustanus, nunc Monacensis 546, saec. XVI, 

continens Eumenidum partem posteriorem inde a v. 519. 

e codex Escorialensis (T. I 15), saec. XVI, continens Nonni 

Dionysiaca et Aeschyli Supplices. 

f codex Florentinus sive Laurentianus plut. XXXI 8, char- 

taceus, saeculi XIV priore parte scriptus. Insunt Ae- 

schyli Prometheus, Septem a. Th., Persae, Agamemnon, 

Eumenides, sed Eumenides cum duabus amplioribus 
—— —————À 

lacunis. 

v codex Venetus sive Marcianus 616 (XCI 5), membra- 

naceus, saeculi non XIII, sed XV. Insunt praeter So- 

phoclis fabulas Aeschyli eaedem quae in f tragoediae, 

Eumenides cum eisdem lacunis. lactura aliquot folio- 

rum interciderunt Agamemnonis v. 46 — 1079. 

h codex Farnesianus (1. E. 5), easdem fabulas continens 

et easdem Eumenidum lacunas exhibeus, ex recensione 

et cum scholis Demetrii Triclinii, cuius ipsius manu 

exaratum eum esse suspicatus est Paschalis Baffius 

592-64? 
794-82 
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apud Harlesium Novae bibl. Gr. Fabricianae T. V 

Ῥ- 148. 

rec. unus ex recentioribus libris. 

recc. recentiores libri vel complures vel omnes, inprimis qui 

recensionem Byzantinam trium fabularum Promethei, 

Septem a. Th., Persarum. exhibent, t 

( ) his cancellis circumscribuntur, quae supplenda, 

[ ] his quae delenda videntur. 

* rpasuram indicat. 

| divisionem versuum significat. 

LÀ Fu Cw oCd Fd ou Co CU Ὁ 

CORRIGENDA. 

. 15 1. 6 inf. pro μεγάλης ' lege μεγάλης δ᾽. 

17 1.5 inf. post »praescripsit« adde »ml«. 

20 1.3 inf. pro nota l. notam. 

23 l.7 inf. pro notatavit 1. notavit. 

26 1.13 inf. pro Προμηϑεὺς) m! l. Προμηϑεὺς ml). 

19 1. 4 inf. pro praescripit 1. praescripsit. 

259 1. 9 inf. pro Asíze l. λεέπει. 

.973 1.3 inf. pro 1052 1. 1050. 

.309 1.3 inf. pro »fort. πέπλων vtw« l. »πέπλων vw Merkel«. 

P. 433 1.1 sup. pro ποπόταται l. πεπόταται. 
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ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ AEXMO9TILX. 

eschylus ed. Weckiein. 



᾿γἹπόϑεσις. 

Προμηϑέως ἐν Σχυϑέᾳ δεδεμένου διὰ τὸ χεχλοφέναι τὸ πῦρ 

πυνϑάνεται Ἰὼ πλανωμένη, xav Αἴγυπτον γενομένη ὅτι éx τῆς ἐπα- 
΄ ὦ cud ἃ , Ἁ M c - , - φήσεως τοῦ Διὸς τέξεται τὸν Ἔπαφον. “Ἑρμῆς τε παράγεται ἀπειλῶν 

αὐτῷ χεραυνωθϑήσεσϑαι, ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑα: τῷ Au, 

καὶ τέλος βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίεται ὃ Προμηϑεύς. 
€ € 9 , 2 -— , ' »! - 3. , 

χεῖται ἡ μυϑοποιία ἐν παρεχβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κόλχοις 
΄ — ^ ) , FS [rd , - € * Ἁ 

(Κολχίσε Brunck), παρὰ δ᾽ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ κεῖται. 7) μὲν σχηνὴ 
- , e , » bw ’ ZR Ἁ , N e ' 

τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Σχυϑίέᾳ ἐπὶ τὸ Καυχάσιον ὄρος" ὃ δὲ 

χορὸς συνέστηκεν ἐξ ᾿Ωχεανέδων νυμφῶν. τὸ δὲ χεφάλαιον αὐτοῦ 

ἐστι Προμηϑέως δέσις. 

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Κράτος καὶ βία 

Ἥφαιστος 
Προμηϑεύς 

χορὸς ᾿Ὠχεανέδων 

"Qxsavóg 

᾿Ιὼ ᾿Ινάχου 

ἹἙομῆς 
U5 
"Hoaxzc]. 



Κράτος. Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥχομεν πέδον, 

Σχύϑην ἐς οἶμον, ἄβροτον εἰς ἐρημῶν. 

Ἥζαιστε, σοὶ δὲ yp? μέλειν ἐπιστολὰς 

&c go: πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 
΄ , ^ a , A 

bdrAoxpzuvotg τὸν λεωργὸν ὀχμάσαι 5 

ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήχτοις πέδαις. 

τὸ σὸν γὰρ ἄνϑος, παντέχνου πυρὸς σέλας, 

ϑνητοῖσε κλέψας ὥπασεν' τοιᾶσδέ cot 

ἁμαρτίας σφε δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δέκην, 

ὡς ἂν διδαχϑῇ τὴν Διὸς τυραννέδα 10 

στέργειν, φιλανϑρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

Ἥφαιστος. Κράτος Día τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς 

1. εἰς τὸν Καύκασον (Gl). — (post v. 11 1. 6. in fine paginae 

leguntur haec:) ἐστέον ὅτε οὐ κατὰ τὸν χοινὸν λόγον ἐν Καυκάσῳ 

φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασιν 

τοῦ '"QxsavoD, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ᾿Ιὼ λεγομένων ἔστι συμβαλεῖν. 
τὸ 2 A 2 , cd ἮΝ , M m ji 

2. τοῦτο εἰς τὸ ἀπαραμύϑητον τοῦ δεϑησομένουι xal Σοφοκλῆς τὸ 

αὐτὸ περὲ Φιλοκτήτου λέγξι. 8. δέχα φασὶν ᾿ϑηναῖοι, ἐπιστολὰς 
᾿ 3 ΄ - » , ΄ ΄ - 

xai ἐντολάς. 5. λαῶν ἔργον ὀφείλοντα γενέσϑαι. 7. ταῦτα 

ἐρεϑέζξων Ἵραιστόν φησιν, ὡς εἰ ἔλεγεν τὸν σὸν κόσμον. — καὶ 

παρὰ τὸ “θμήρου (Il 212) ναὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνϑος ἀπέπτατο, παύ- 
' ,» ^ "Y Ἁ , 5 ΄ 

σατο δὲ φλόξκ. 9. τὸ γ διὰ τὸ σφέ. 12. ἐν παραχορηγή- 

ματι αὐτῷ εἰδωλοποιηϑεῖσα Día. παρὰ ᾿Αϑηναίοις Ace τιϑηνὸς ϑη- 

» - : τ E B ao ΤΡ C . 

2. ἄβροτον schol. Hom. 5 78 et schol. Aristoph. Ran. 814: ἄβατόν ., a 

v? M (ἄβατον recc.). 3. μέλλειν ante rasuram M. 6. àóapav- 21 
τίνων δεσμῶν à» ἀρρήχτοις πέδαις schol. Aristoph. Ran. 814: dóapavté  — ^ : ; Á s / [^C (« 
vata πέδηισιν ἐν ἀρρήχτοισ πέτραισ M. 9. 7 praefixum in M. 

1 γαπανᾳ 
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ἔχε: τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι" 

ἐγὼ δ᾽ ἀτολμός εἰμ: συγγενῆ ϑεὸν 

δῆσαι βίᾳ φάραγγε πρὸς δυσχειμέοῳ. 15 
. πάντως δ᾽ ἀνάγχη τῶνδέ uot τόλμαν σχεϑεῖν 

Ψ Fr ' n3 λό : 3 ᾿ 

εὐωριάξειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 
- , , , ^ 5» - - 

τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ, 
» , » » ^ , , 

ἄχοντά σ᾽ ἄχων δυσλύτοις γαλκεύμασ’ 
, -- ἋΣ 2 7 , 

προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ, 20 
σ» eta 7 * a E x: ^ ma. 

ἐν οὔτε φωνὴν οὔτε τοῦ μορφὴν ὥροτων 

ὄφει, σταϑευτὸς 0. ἡλίου φοΐϑη φλογὲ 
- » ΄ , ΄ ^r χροιᾶς dusábeig ἄνϑος- ἀσμένῳ δέ co: 

7 ποικιλείλων νὺξ ἀποχρύφε: φάος, 

πάχνην ϑ᾽ ξῴαν ἥλιος σχεθᾷ πάλιν" 25 

ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν κακοῦ 

τρύσε: σ᾽. ὃ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυχέ πω. 

νᾶς, Τόλμης τε καὶ ᾿ἠναιδείας τεμένη παρὰ αὐτοῖς. 12 sq. 7 μὲν 

παρὰ τοῦ Διὸς ἐντολὴ ἡ δε’ ὑμῶν ἀγγελῚθεῖσά μοι ἔχει ἤδη τέλος 

xal οὐδέν ἐστιν ἐμποδὼν τοῦ γενέσϑαι, ἄκων δὲ ἐπιχειρήσω τῷ ὃε- 

σμεύειν. 14. τὸν ἀπὸ μιᾶς ὁρμώμενον τέχνης. 15. ἄνω ἄβατον 

καὶ ὑφη λύχρημνον αὐτὴν εἶπεν, ὧδε προσανεπλήρωσε τὸ δυσχε:- 

μέρῳ. 17. ἔξω ὥρας (ὥρας m) xat φροντίδος ποιεῖσϑαι. 18. ἀπο- 

στροφὴ πρὸς τὸν Προμηϑέα. Θέμιδος δὲ τὸν Προμηϑέα croi xol 

οὐ Κλυμένης. 22. φλογιζόμενος. σταϑεύειν γὰρ τὸ xaT ὀλίγον 
5 - M ? , -- M - M 2 M ὀπτᾶν φασὶν Acctxot. 23. γροιᾶς καὶ στοιᾶς φασὶν ᾿4ϑηναῖοι, 

24. ποικελεέμ(ωνγ: 7; ὡς λειμὼν τοῖς ἄστροις ποιχελλομένη. --- τοῦ ἡλίου. 

μετὰ τὴν νύκτα σχεδάσει" ἐν νυχτὶ δὲ ἴσμεν 
4 

25. πάλιν ἐκ διαδοχῆς 
eo , e , , * e 

ὅτε yívscat ἣ πάχνη. ταύτην, φησίν, ὑπὸ τὸν ὄρϑρον ἀνατέλλων ὃ 

ἥλιος ἀποσχεδάσει σοι. ξῴαν δὲ τὴν ὑπὸ τὴν ἕω (ξω: m) γινομένην. 

δηλοῖ δὲ ὅτε οὐδὲ ἡ νὺξ ἀσμένη αὐτῷ ἔσται. 27. ὃ ποιήσων σε 

λωφήσων (λωφῆσας schol. rec.) Hoax. 

-προσ- 

15. τῆς δυσχειμέρωι M. 16. σχέϑειν M. l7. εὐωριάξειν 

Porson: ἐξωριάζειν M. 20. πάγῳ recc.: τόπωι M. 26. aici rec. 
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τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιελανϑρώπου τρόπου. 

ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων γόλον 

βροτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δέκης. 80 

dvÜ' ὧν ἀτερπῇ τηνὸὃς φρουρήσεις πέτραν, 

ὀρϑοστάδην, ἄυπνος, 00 κάμπτων γόνυ" 

πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς καὶ γόους ἀνωφελεῖς 

φϑέγξῃ: Διὸς γὰρ δυσπαραέτητοι φρένες. 

ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῆ. 35 

KP. εἶεν, τί μέλλεις καὶ κατοιχκτέζη μάτην; 

τέ τὸν ϑεοῖς ἔχϑιστον οὐ στυγεῖς ϑεόν, 

ὅστις τὸ σὸν ϑνητοῖσι προύδωχεν γέρας; 

IIO. τὸ συγγενές τοι δεινὸν 7, 9 ὁμιλία. 

ΚΡ. σύμφημ᾽ " ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 40 

οἷόν τε; πῶς οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

ΠΦ. αἰεί τε δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους πλέως. 

ΚΡ. ἄκος γὰρ οὐδὲν cóvós ϑρηνεῖσϑαι" σὺ δὲ 

τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 

IQ. ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα γειρωναξία. 45 

RP. τέ νιν στυγεῖς; πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 

28. τοιούτων, φησίν, ἐπέτυχες φιλάνϑρωπος γενόμενος. ἐν ἤϑει 

ω- ὃ λόγος. οἷον τὰ ἐπέχγειρα τῆς φιλανθρωπίας ταῦτά σοι ἐγένετο. 

e» ὦ) μ- . τινές, ἣν οὐ δυνήσῃ παρατραπῆναι. ἀτερπῇ διὰ τὰ ἐπαγόμενα. 

. προαναφωνεῖ τὰς μονῳδέας αὐτοῦ. 85. ἅπας δὲ τραχὺς ὅστις 

4 
γεοχρατῇ: χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάχτων εἰσὶν ἀπειλαὶ τῶν νέων. ταῦτα 

$2 ὧν» c ὡς v c | φησιν ὡς νεωστὶ τοῦ Διὸς (τὸν πατέρα add. schol. rec.) ἐκβάλ- 

λοντος (ἐχβαλόντος schol. rec). — γνώμη. 89. πυρὸς ταμίας 

γὰρ καὶ αὐτός. 42. πρὸς τὸν Δία, οὐ πρὸς τὸ ϑράσος (Κράτος 

schol. rec.). «ete γὰρ οὐδετέρως ἀποδοῦναι. 45. χειρωναξέα: 

ἡ διὰ χειρῶν &pyaoía. 

σ 

28. ἐπηύρου Elmsley: ἐπηύρω M. 35. ὅτισ M. 40. nullam 
personae notam habet M, addidit m!. 49— 82. paragraphis vices 

personarum notantur in M, nomina addidit τη]. 42. αἰεί γε rec. 

49. τῶνδε ante ras. M. 
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τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτέα τέχνη. 

ΗΦ. ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

ΚΡ. ἅπαντ᾽ ἐπαχϑῆ πλὴν ϑεοῖσι χοιρανεῖν- 

ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 50 

Il. ἔγνωκα τοῖσδε κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

KP. οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν, 

ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ; 

ΗΦ. καὶ δὴ πρόχειρα φέλια δέρκεσϑαι πάρα. 

KP. βαλών wt ἀμφὶ χερσὶν ἐγκρατεῖ σϑένεε ' 55 

ῥαιστῆρι ϑεῖνε, πασσάλευξ πρὸς πέτραις. 

HQ. περαίνεται δὴ κοὺ ματᾷ τοὔργον τόδε. 

KI. ἄρασσε μᾶλλον, agíyye, μηδαμῇ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρους. 

Il. ἄραρεν ἦδε y ὠλένη δυσεκλύτως. 60 

ΚΡ. καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς, ἵνα 

μάϑῃ σοφιστὴς ὧν Διὸς νωϑέστερος. 

ΠΦ. πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδέκως μέμφαιτό μοι. 

ΚΡ. ἀδαμαντένου νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 

στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. 65 

HÀ. αἰαῖ, Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὸ στένω πόνων. 

KP. σὺ δ᾽ αὖ κατοχνεῖς τῶν Διός τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ 

4". ἠνίξατο ὅτε τὴν αἰτίαν Διὸς εἰς τὴν τέχνην μετήγαγεν. 

49. ὥρισται, ἐτυπώϑη. τινὲς δέ, πάντα ix οιρῶν δέδοται τοῖς 

ϑεοῖς πλὴν τοῦ Gpyzw. 53. γχρονίζοντα (Gl). 54. φάλιά 

ἐστι κυρίως τὰ περιστόμια τῶν ἵππων. 55. vy. πληϑυντικχῶς τὰ 

φάλια. 57. οὐ μάτην γίνεται. 08. πλὴν τοῦ Προμηϑέως. 

64. ἥλῳ σιδηρῷ τὰ στήϑη αὐτοῦ διαπαττάλευξε, ἐπεὶ ἐντεῦϑεν αὐτῷ 
[r4 

ἡ ἀγχένοια. — ἥλου σιδηροῦ ἄκρον, τὴν ὀξύτητα. 68. (immo 67) 

ὀκνεῖς τέλεον ἀποδεῖν. 

49. ἐπαχγϑῆ Stanley: ἐπράχϑη M. 54. φέλια recc.: Φάλια M. 
55. βαλών Stanley: λαβών M. 59. πόρους Dionys. Hal. Ant. Rom. 

VII 36, Marcellin. v. Thuc. ὃ 5, schol. Aristoph. Equ. 759: πόρον M. 

66. ὑπὸ στένω scripsi: ὑποστένω M, ὑπερστένω m (ὕπερ στένω Pauw). 
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στένεις; ὅπως μὴ σαυτὸν οἰχτιεῖς ποτε. 

HÀ. δρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 

ΚΡ. ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. 70 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 

ΗΦ. δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκῃ, μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

KP. 7 μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω γε πρός. 

χώρει: κάτω, σκέλη δὲ κέρκωσον βίᾳ. 

HÓ. xai δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ. 75 

KP. ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας" 

ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 

HÀ. ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

KP. σὺ μαλθϑακίζου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐϑαδίαν 

ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ᾿᾽πίπλησσέ μοι. 80 

HÓ. στείχωμεν, ὡς κώλοισιν ἀμφέβληστρ᾽ ἔχει. 

ΚΡ. ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε, καὶ ϑεῶν γέρα 

συλῶν ἐφημέροισ: προστίϑει. τί σοι 

otoí τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; 

φευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 85 

καλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑέως, 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐχκυλισϑύσγη, τέγνη TQ 70070 τῇ υ j0r τεχνης. 4 

68. Aene σχόπει. 71. δεσμά. ἀντὶ τοῦ δέσμευε αὐτὸν καὶ 

παρὰ τὰ πλευρά. 74. διὰ τὸ »χώρε: κάτω« τὸ μέγεϑος ἐνέφηνε 

τοῦ δεσμευομένου ϑεοῦ. --- ἀντὲ τοῦ χρίκωσον. 10. διατειτρωσχού- 

σας ἢ διατετορνευμένας (διατετορευμένας Schneider). 77. Ó 

ἐπιτιμᾶν μέλλων σοι, εἴ γε ἀμελήσοις (ἀμελήσεις schol. rec.), ὁ Ζεύς. 

78. ὡς ἐχτραπέλου (corr. in εὐτραπέλου) πεποιημένου τοῦ προσώ- 

που αὐτοῦ. ἁρμόζει τῇ μορφῇ σου τὰ τραχέα σου ῥήματα. 80. τὰ 

£x φύσεως προσόντα μὴ ὀνεέδιζέ μοι. 81. ἐν ποσὶ καὶ χερσὶ τὰ 

δεσμὰ ἔχει. 85. εὐφυῶς ἀπὸ τοῦ ὀνόματος ἔλαβεν τὸ διανόημα" 

Προμηϑεὺς γάρ ἐστιν ὃ προορῶν τὰ μήδεα, καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς 

τὸ ὃ. 87. τῶν δεσμῶν. 

70. τῶνδε Μ. Ti. γε xecc.: σε (σ in y mutavit ml) M. 80. τρα- 

χύτητα M. 
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- - Q^ 1 , 
Προμη- € δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαι, 

ϑεύς. ποταμῶν τε πηγαί, ποντέων τε κυμάτων 

ἀνήριϑμον γέλασμα, παμμῆτόρ τε γῆ, 90 

xai τὸν πανόπτην κύκλον ἡλίου καλῶ" 

ἔδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεός. 

δέρχϑηϑ᾽ οἵαις αἰκέαισιν 

διακναιόμενος τὸν μυριετῆ 
΄ 

χρόνον ἀϑλεύσω. τοιόνδ᾽ ὃ νέος 95 
m- » 9429 , 

ταγὸς μαχάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 

φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχω, πῇ ποτε μόχϑων 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 

χαΐτοι τί gut; πάντα προυξεπέσταμαι 

σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽, οὐδέ μοι ποταΐνιον 

πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ vp, 
T m e ^ CHE o , 9 ΒΞ αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα, γιγνώσκονθ᾽ ὅτι 
d 3 , x D dx, ἐξ, ϑέ & 

τὸ τῆς ἀνάγχης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 105 

ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύγας EE JUL X 
P Ὁ] 

οἷόν τέ po: τάσδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γὰρ γέρα 

88. τεχνικὸν τὸ μὴ εὐθὺς εἰσάγειν λαλοῦν τὸ συνεκτιχὸν πρό- 

σωπον πρὸς ἐρεϑισμὸν τοῦ ἀκροατοῦ. μεγαλοφυῶς δὲ τὰ δ΄ στοι- 

χεῖα ἐπικαλεῖται. μονῳδεῖ (μονεδεῖ m, o super v ab eadem manu 

scripto) δὲ πάντων ἀποστάντων. 90. διάχυμα. 91. ἤλλαξεν 

τὴν φράσιν. 94. πολυετῇ" ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ γ΄ μυριάδας φησὶ 

δεδέσϑα: αὐτόν. 100. ἐπειτεῖλαε: ἀντὲ τοῦ ἐπιτελεσϑήσεσϑαι. »ὃν 

ἐχ Τροίας ἐπετέλλετο Παλλὰς ᾿ϑήνη« (Hom. « 827). --- ἀντὶ τοῦ 

ἐπιτελέσαι. 102. ἀκρεβῶς (Gl.). — πρόσφατον, ἀπροόρατόν μοι. 

106. οὔτε σιγᾶν δύναμαι: ἀλγῶ ydp: οὔτε μὴ (μὴ delet Bothe) ἐλέγ- 
χειν: εὐλαβοῦμαι γὰρ τὸν Aía. 

88. δῖος Victorins: dc M. 90. παμμῆτόρ recc.: παμμήτωρ M. 

93. aixíatat M. 96. ἐξεῦρ’ M. 99. πῇ Turnebus: ποέ M. 103. 

πεπεωμένην M, corr. ml. 107. fort. ϑνητοῖσιν γέρα. 
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^ , ’ - ἊΣ , AF, , 

πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ἐνέξευγμαι τάλας. 

ναρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

πηγὴν κλοπαέαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 110 
, ^ ΄ Y ^ , 

πάσης βροτοῖς πέφηνε xat μέγας πόρος. 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τένω, 

ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσε προυσελούμενος. 

ττ E N » 

ἃ à, ἔα ἔα. 

τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ 115 

προσέπτα μ᾽ dgsyy5e, 
» 

ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἢ κεκραμένη; 

ἕχετο τερμόνεον ἐπὶ πάγον 

πόνων ἐμῶν ϑεωρός, ἢ τέ δὴ ϑέλων; 
Co ^ , S * ὁρᾶτε δεσμώτην με δύσποτμον ϑεόν, 120 
-—. 4 A d 9 ^Y mM -" ϑ po. τὸν Διὸς ἐγϑρόν, τὸν πᾶσι ϑεοῖς 

δι’ ἀπεχϑείας ἐλθόνϑ᾽ ὁπόσο: 

Que d o e Up , 5 ΔΊΟΥ - , AAT ES M 

108. 0 opov o Ζεὺς οὐκ ἐπιλήσεται τῆς εἰς ἐμὲ ὀργῆς. 110. πη- 

γὴν κλοπίαίανγ): πᾶσα οὐσία μείωσιν πάσχει, τὸ δὲ πῦρ ἐν ὅσῳ κἂν 

τὸ τυχὸν ἔχῃ πάλιν αὔξεται: ὃ εἰδὼς πρῶτος ὃ ποιητὴς εἶπεν »σπέρμα 
, ' ' , iJ 24 , , "ἢ Ἁ 

πυρός« (e 490). xat τὸ σπέρμα γὰρ ἐξ ἐλαχέστου αὔξεται. πρὸς 

τοῦτο οὖν ἀντεμηγχανήσατο (l. ἀντετεχνήσατο) “ἰσχύλος πηγὴν εἰπών' 
1 Siu MJ 2 — , yg. 2 LV 5 ΄ 

χαὶ αὐτὴ γὰρ ἐχ τοῦ τυχόντος αὔξεται. 114. ἐκπλήξεως ἐπιρρή- 

ματα. 115. ἔσως ὡς (at add. m!) ᾿Ωκεανέδες εὐωδέας ἔπνεον᾽" aio- 

ϑητὴ δὲ 7; ὀσμή, οὐχὲ δὁρατή" διὸ ἀφεγγής φησί. 117. ἡμιϑέων (6!].). 

118. ἐπεὲ τέλος τῆς οἰκουμένης ὁ Καύχασος. T, o0x (οὗ Vict.) ἐγὼ 
΄ RENT TUNI ΄ ΣΝ ' » DES ' - πέραν εἰμὶ δεδεμένος" ἐπὶ γὰρ ἄκρου προσδέδεται. 120. διὰ τοῦτο 

δεσμώτης ἐπιγέγραπται. 121. καὶ αὐτοὶ γὰρ ὠργέζοντο Προμηϑεῖ 
M ἢ Ὁ : 5 Ἁ tas , [ors -— ^ * ν 

διὰ τὸ πῦρ' ἐκ γὰρ τούτου πάντα ῥᾷστα τὸ λοιπὸν εἶχον ἄνθρωποι 

καὶ οὐκ ἔτι ἔϑυον συνεχῶς. 

112. τοιῶνδε recc.: τοιάσδε M. 119.ὁπαιϑρίοις Dblomfield: ὑπαέ- 

ἅριος M. προυσελούμενος scripsi (idem coniecit M Schmidt): πασσαλεύ- 

μένοσ (accentu priore transfixo) M. 114. Za Za delet Dindorf. 117. 
ϑεόσυτος rec.: ϑεόσσυτοσ M. 119. ἐμῶν recc.: ἡμῶν M. 120. pa- 

ragraphus praefixa in M. 
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τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

φεῦ φεῦ, τί ποτ᾽’ αὖ χινάϑισμα κλύω 125 

πέλας οἰωνῶν; 

αἰϑὴρ δ᾽ ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαῖς 

ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

str. 1. Χορὸς μηδὲν φοβηϑῆς" φιλία 130 

ἐξ 'Qxsaví- γὰρ Züs τάξις 

δων. πτερύγων ϑοαῖς ἁμέλλαις 

προσέβα τόνδε πάγον, πατρῴας 

μόγις παρειποῦσα φρένας. 

xparmvogópot δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι: 18ὅ 

χτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος 

διῆξεν ἄντῥων 

μυχόν, ἐκ δ᾽ ἔπληξέ μου 

τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ: 

σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 140 

125. xévrua. 130. ὁ ῥυϑμὸς Avaxosóvrstóg ἐστι χεκλασμένος j^ povp Ὄ 
πρὸς τὸ ϑρηνητικόν. ἐπεδήμησε γὰρ τῇ ᾿4ττικῇ Κριτίου ἐρῶν καὶ 

ἠρέσϑη (ἠράσϑη m) λίαν τοῖς μέλεσι τοῦ τραγικοῦ (μέλεσιν αὐτοῦ ὃ 

τραγικός Weil) ἐχρῶντο δὲ “αὐτοῖς ax ἐν παντὲ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν 

τοῖς ϑρηνητικοῖς, ὡς καὶ Σοφοκλῆς Τυροῖ β΄. ἔστι δὲ ταῦτα ὅμοια 

τῷ »οὐδ᾽ αὖ μ᾽ ἐάσεις μεϑύοντ᾽ οἴκαδ᾽ ἀπελϑεῖνς. ταῦτα δέ φασιν 
S : 

διὰ μηχανῆς ἀεροδονούμεναι: ἄτοπον yàp χκάτωϑεν διαλέγεσϑαι 

τῷ ἐφ᾽ ὕφους. ἐν Ücw δὲ "Qxsavà προσλαλεῖ, κατίασιν ἐπὶ γῇ τῷ ἐφ ὑφους. ἐν σῳ ὃὲ “κεανῷ προσλαλεῖ, κατίασιν ἔπε γῆς. 

136. ἡνέκα ἐπασσαλεύετο. 181. ὑπερβολὴ τοῦ φόβου (φόφου Davies), 
5» M ΄ - 2 €» , , , ^ να» εἰ καὶ μέχρε τοῦ ᾽Ωκεανοῦ ἔφϑασεν. 188. ἀπεσείσατό μου τὴν αἰδῶ, 

οἷον τολμηρότερον ἐφρόνησα ἐνθάδε παρεῖναι. 139. ϑερμήν, ἐκ δὲ 

τούτου τὴν καλλίστην φησί. 140. »γεέτονες ἄζωστοι £xtov« (Hesiod. 

ΟΡ. 345). — ταῖς πτέρυξιν, δι ὧν ἐπωχοῦντο oí ἱπτάμενοι. 

131. ἅδε Hermann. 139. ϑεμερῶπιν M, p adscripsit (i. e. ϑερ- 
μερῶπιν) ml. 
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ΠΡ. aia: aia, 

τῆς πολυτέχνου Τηϑύος Éxyova, 

τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ᾽ εἰλισσομένου 

χϑόν᾽ ἀκοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 

πατρὸς ᾿Ωχεανοῦ, 145 

δέρχϑητ᾽, ἐσίδεσϑ᾽ οἵῳ δεσμῷ 

προσπορπατὸς τῆσδε φάραγγος 

σχοπέλοις ἐν ἄχροις 

φρουρὰν ἄζηλον ὀχήσω. 

antistr. 1. ΧΘ. λεύσσω, Προμηϑεῦ: φοβερὰ 150 

δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις 

ὁμέχλῃ προσῆξε πλήρης 

δαχρύων, σὸν δέμας εἰσίδουσα 

πέτραις προσαυαινόμενον 

ταῖσδ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις" 155 

γέοι yàp otuxovópo: 

χρατοῦσ᾽ ᾿Ωλύμπου, 

νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 

Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει. 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀιστοΐ. 160 

144. γαληνώδεε (Gl). — o» (i. e. σγμείωσας). — πολυκοιμήτῳ, 
b] ΄ σ A , ^ , , WN* w^ , , 

ἡρεμαίῳ, ἵνα τὸν ἀκαλαρείτην δηλώσῃ. τέσσαρα δὲ ὑδάτων ἐγκώμια" 
^ , , e , * - — e ΄ 

τὸ φυχρόν, τὸ λευκόν, τὸ ἡδύ, τὸ ἠρεμαῖον τῆς ῥεύσεως. 149. χα- 

λεπήν, καχόζηλον φυλακὴν βαστάσω. 0 ἐστε φρουρήσω τὴν πέτραν. , δον Ὁ dt , La ene d / n 
154. ξηρόμενον (ξηραινόμενον schol. rec.). 155. ἐσχυροδέτοις. 

156. xufepvzcot τροπικῶς. 158. νέοις, προσφάτοις (Gl.). 160. 

τοὺς Τιτᾶνας xal τοὺς τούτων νόμους. 

141. ai bis vel quater recc.: ter M. 143. $^ εἱλισσυμένου Turne- 

bus: τ᾽ εἰλισσομένου M. 147. πρὸσ πατρὸσ M, προσπορπατὸς ad- 

scripsit ml. 150. δνοφερὰ Hirschig. 152. ὁμέχλα recc. 153. eiot- 

δουσα (a adpinxit m!) M, εἰσιδοῦσαν Hermann. 155. rated" Victorius, 
δα 

ἀδαμαντοδέτοισι Turnebus: ταῖσ ἀδαμαντοδέτοισ (ro inter v et δ inseruit 

m!) M. 159. ἀϑέτως ex Hesych. àUéczwce: ἀϑέσμως, οὐ συγχατατε- 

ϑειμένως. Αἰσχύλος Προμηϑεῖ δεσμώτῃ Bentley: ἀϑέσμωσ M. 
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ΠΡ. εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γὴν νέρϑεν 8 "Ado 

τοῦ νεχροδέγμονος 

εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἧχεν, 

δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίοις πελάσας, 

ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 165 
LI 

- b) ΠῚ , , » e , 

νῦν δ᾽ αἰϑέριον κένυγμ᾽ ὃ τάλας 
, M - ΄ ΄ 

ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 
᾽ - 

str. 2. ΧΟ. τίς ὧδε τλησικάρδιος 
Ba» D. ENS PES -. 110 

co» τω τὸ EROGO ; I] 

, 5 - - - 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ xaxoig 

Ε 7( , 7 ὙΞ 1: prs 9 c£0'0t, 0:yum γε “ίιος 0 ὁ 

*, , "m 

ἐπικότως ἀεὶ 

ϑέμενος ἄγναμπτον νόον 

δάμνατα: Ünpavíav 175 

£yvav, οὐδὲ λήξει: re * - "o 

LI Ἃ ^ ΄ 

πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ 

χέαρ. ἢ παλάμᾳ τινὲ κέαρ, ἢ παλάμᾳ τινὲ 
Ἁ ^ , [rd *, , 

τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. 
T » , - M 

ΠΡ. ἢ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ, xaízsp χρατεραῖς 180 
Doro mcam 
ἐν γυιξοπεῦσις QGiX'- OU VOV, 

χρείαν ἕξε: μακάρων πρύτανις, 

161. ἀντὲ τοῦ εἴϑε. 165. χαλῶς (οὐκ addidit m!) ἐπήνεγ- 
cv μήτε τις ἄνϑρωπος- ob γὰρ ἐπέ) ἤτοι αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ χεν μὴτε τις ὧν panos 00 y^p enc αέρον οὐ τοιὲ aucto, α xot 

συνέπασγον. 167. εἴδωλον (Gl). --τὀ ῳΟὥσπερ εἴδωλον χρέμαμαε 

ὑπὸ τὸν ἀέρα ἐπέχαρτα πεπονϑὼς τοῖς ἐχϑροῖς. 172. πλὴν Ac. 

175. τὴν Τιτανιχήν, τὴν ἐξ Θὺρανοῦ. 179. ἢ αὐτὸν καϑέλῃ τις 

τῆς βασιλείας. 

161. 3᾽ Turnebus: τ᾽ M. ἀΐδου M. 164 ἀγρίως recc. 165. ὡς 

μήτε Turnebus: 66 μήποτε M. 166. scribendum videtur ἐπέγαϑεν 

(cfr. Cho. 768). 173. ἀεὲ recc.: aiei M. 179. τίσ M. 180. ἔτ᾽ 

ἐμοῦ recc.: ἔτ᾽ ἀπ᾽ ἐμοῦ M. 181. γυιοπέδαις recc.: γυοπέδαισ M, 
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δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽ de? ὅτου 

σχῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

xaí μ᾽ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 185 

ἐπαοιδαῖσιν ϑέλξει, στερεάς c 
Ὑ b] , ^ Lid Fw » 'N οὔποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ 

, , 
χαταμηνύσω, πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 

δεσμῶν γαλάσῃ, ποινάς τε τίνειν 

τῆσδ᾽ αἰκίας ἐϑελήσῃ. 190 

antistr. 2. ΧΟ. σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πικραῖς 
, 95 Ww 3 “- 

δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷς, 

ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 
5 à NS! , *, ^ 

ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε 

διάτορος φόβος" 195 

δέδια γὰρ ἀμφὲ σαῖς τύχαις, 

χρή σε τέρμα κέλσαντ 
5 Ne 2 ces 

&£OtOEty. AXtyY- 

va yàp ἥϑεα καὶ κέαρ 200 

ἀπαράμυϑον ἔχει hioóvou παῖς. 

183. περὲ τοῦ ἔρωτος τῆς Θέτιδος φησί. — τὸ νεωστὲ μηγα- 

νώμενον κατ᾽ αὐτοῦ. 184. ἀποσυληϑήσεται. 185. πειϑοῖ γὰρ 

ἢ βίᾳ πείϑομεν, ὡς ὃ ποιητής (P 481) νπολλὰ δὲ μεελιχέοισε προσ- 

ηύδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῆκ. 189. τοῦτο τῆς μεγαλοφυΐας Αἰσχύλου 

xal Προμηϑέως ἄξιον, τὸ μετὰ τὴν λύσιν ποινὰς αἰτεῖν τὸν Aa. 

193. παρρησιάζῃ. 195. ὃ διατορεῖν δυνάμενος xai τιτρώσκειν. 

196. ἐγὼ ἀπορῶ, φησίν, εἰ ὅλως σε λύσει τῶν δεσμῶν, σὺ δὲ xai 

ποινὰς λαβεῖν ἀξιοῖς ὡς ἀγνοῶν τὸν Διὸς τρόπον. 198. παυσά- 

μενον" 7), μεταφορὰ ἀπὸ τῶν προσορμιζομένων νεῶν. 201. οὐ μύϑῳ 

παραγόμενον καὶ πειϑόμενον. -- παρὰ τὸ »0 τοι σϑένος οὐχ ἐπιεικ- 

183. ἀφ᾽, mut. in ὑφ᾽, M. 185. οὔτε Porson (οὔτε recc.): οὔτοι 

M. 186. ἐπαοιδαῖσι M. 189. τε τένειν Turnebus: τέ uo« τίνειν M. 

190. τῆσδ᾽ recc.: 1o M. 194. ἐρέϑισε Turnebus: ἠρέϑισε M. 197. πᾷ 
Turnebus: ὅπαι M. 200 sq. xéap οὐ παράμυ separato versu M. 

201. ἀπαράμυϑον recc.: οὐ παράμυϑον M. 
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ΠΡ. oló' ὅτι τραχὺς καὶ zap! ἑαυτῷ 

τὸ δέκαιον ἔχων Ζεύς, ἀλλ᾽ ἔμπας, ὀΐω, 

μαλακογνώμων ἔσται no^, ὅταν 

ταύτῃ 00:007: 205 

τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 

εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὲ xal φιλότητα 

σπεύδων σπεύδοντέ ποϑ᾽ ὕξει. 

ΧΟ. πάντ᾽ ἐχχάλυφον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον, 

ποέῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι 210 

οὕτως ἀτίμως xal πιχρῶς αἰκέζεται" 

δίδαξον ἡμᾶς, εἴ vt μὴ βλάπτῃ λόγῳ. 

ΠΡ. ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε, 

ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα. 

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες γόλου 21ὅ 

στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 

0? μὲν ϑέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 

ὡς Ζεὺς ἀνάσσο: δῆϑεν, o? δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες, ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν, 

ἐνταῦϑ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 220 

Τιτᾶνας, Θὐρανοῦ τε καὶ XÓovóg τέχνα, ᾿ 
, τῷ , e , b31 ^ 

οὐχ ἠδυνήϑην" aíuólac δὲ μηχανὰς 

τόνε (Hom. 6 463). 202. πάντα δικαέως οἰόμενος ποιεῖν. αὐτὸς 

ἑαυτῷ ἀρέσχων xal δέκαιον νομίζων εἶναι ὅπερ ἂν βούληται πράττειν. 

205. φρϑαρῇ (m!). 207. φιλίαν (Gl. rec.). 209. τὴν ὑπόϑε- 

σιν βουλόμενος διδάξαι τὸ πάρεργον (περίεργον Pauw) τοῦ γυναικώ- 

δους ἤϑους προσέλαβεν. οὐκ ἂν γὰρ ὃ ᾿ῶχεανὸς ἠξίωσεν ἐρωτῆσαι 

εἰδώς. 215. τοῦτο (τούτῳ Vitelli) συναπτέον »ot μὲν ϑέλοντες« 

(217). 222. συνετάς, τὰς ἐμὰς δῆλον ὅτι. 

202. xai recc.: re xai M. 2083. ἔχον ante corr. M. ἐὼ (corr. in 
ὀΐω ml) separato versu M. eiecit ὀΐω Brunck, Ζεὺς et ἀλλ᾽ Bothe (£yov' 

ἔμπας, ὀΐω. 206. Data; recc.: ῥωσϑῇ (o in litura) M. 217. £ópzo 
M. 220. πείϑειν corr. in πιϑεῖν ml. 
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ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

ᾧοντ᾽ ἀμοχϑὲ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν. 

ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον θέμις 225 
κ - 5» ^ b] , ^ , 

καὶ luia, πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 

τὸ μέλλον 7; χραΐοοιτο προυτεϑεσπίκχει, 
e , 7 b MJ » ΒΥ ' ' ! ὡς οὐ xac ' ἐσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ χαρτερὸν 

χρείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερέχοντας χρατεῖν. 

τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 280 

οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι: τὸ πᾶν. 

χράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 
2 ^ , 3. ΄ ΄ 
ἐφαΐνετ᾽ εἶναι προσλαβόντι μητέρα 
΄ ΄ y € ΄ A - 

&xóvÜ' ἑχόντι Ζηνὶ aupnapaccacziv. 

ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 235 
Ἁ Α ' —- s , 

χευϑμὼν χαλύπτει τὸν παλαιγενῇῆ Κρόνον 
b) - , PD 55 d αὐτοῖσι συμμάχοισι. τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ 

ὃ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 
- à - -ἅ NF 5 , , 

xaxatgt ποίναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείφατο. 
Pd , - - Lx 

ἔνεστι γὰρ πως τοῦτο τῇ τυραννέοε 240 

γόσημα, τοῖς φέλοισε μὴ πεποιϑέναι. 
n ^» T 5 m 3 n; - Or A ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καϑ᾿ ἥντινα 

2 P ΄ - DA! - αἰχέζεταξ με, τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 
σ , Ἁ - 2 , 

[rc Tod ταχίστα τὸν πάτρῳον ες ϑρόνον 

Qv χαϑέζετ᾽, εὐθὺς δαέμοσιν νέμει γέρα 24 

ἄλλοισιν ἄλλα καὶ διεστοιχέζετ 

226. τὸ γὰρ ϑεῖον φύσει: μὲν ἕν ἐστιν, ὀνομασέᾳ δὲ πολυμερές. 

221. καϑὸ (Gl.). 288. συναιρομένῳ τῇ μητρί. 238. ὅτε (i. e. 

σημείωσαι ὅτι) οἷδεν τὸ ὄνομα τῆς τυραννίδος. πρὸ αὐτοῦ δὲ xoi 

"Aoyoyoc: »μεγάληςδ 00x ἐρῶ τυραννίδοςκ«. 240. γνώμη (ml). 

241. τὸ ἀμνημονεῖν τῶν φίλων. 242. ὕπερ δὲ ἐρωτᾶτε, δὲ ἣν 

αἰτίαν χολάζομα:, λέξω. 246. δεήρει. 

229. χρείη Dawesius: χρὴ. ἢ M, γρεῖ᾽ 7j ἴῃ marg. ml. δόλω τοὺς M, 
δὲ adscripsit ml. ὑπερσχόντας Porson. 242. αἰτίῴν M. 245. δαΐ- 
noct M. 
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ἀρχήν" βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος 
' - zx. P". M^ - ΄ 

τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσα: νέον. 

xai τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 250 
P] X NI) 5 

ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽" ἐξελυσάμην βροτοὺς 

τὸ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “1ι:δου μολεῖν. 

τῷ το: cotato0s πημοναῖσι κάμπτομαε, 
, ' ^ 5 -» ὯΝ » πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν, οἰχτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 

ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ Ld τούτου τυχεῖν 255 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτός, ἀλλὰ νηλεῶ 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαε, Ζηνὶ neon ϑέα. 

X0. σιδηρόφρων τε κἀκ πέτρας εἰογασμένος 

ὅστις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασγαλᾷ τις, Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασγχαλᾷ 

μόχϑοις" ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 260 

ἔχρῃηξον εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνθϑην κέαρ. 

ΠΡ. xai μὴν φέλοις ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 

ΑΘ. μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω; 
»ν 

ΠΡ. ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρχεσϑαι μόρον. 

X0. τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νύσου; 265 

ΠΡ. τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας χατῴχισα. 

247. μισοπονήρως xai gerer τὸ ταλαιπώρων προσέ ϑϑηκεν. 

251. τινὲς ἐτόλμησα. καὶ τὸ ἑξῆς μετὰ ἤϑους. δύναται xal τολμῆς 

εἶναι ὡς τιμῆς cue. 253. P vacat (ἢ σύνδεσμος εἶναι ἢ addit 

Dindorf) ἀντωνυμία ἐν συμπαϑείᾳ χειμένη ἡ vot ὡς »μή μοι μῴνε, 

φίλον«κ (Hom. X 38). 257. ἐσταύρωμα:, ἐκτέταμαι. τῶν δὲ μέ- 

cuv τὸ ῥυϑμίζειν. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν γορδῶν. 263. ἐρωτη- 

ματικῶς. μὴ ἕτερον ἥμαρτες ἁμάρτημα; 

248. οὐδένα Μ. 260. τοῖσιν (v in litura) M. 251. δὲ τόλ- 

μησ᾽ M. 958. τῶ ταῖσ (rot superscr. m) M. 256. ἀλλὰ νηλεῶς 

Elmsley: ἀλλ᾽ ἀνηλεῶσ M. 257. ἐρύϑμισμαι (alterum o. adscripsit m) 
M. 261. ἠλγύνϑην recc.: ἀλγύνϑην M. 262—271. paragraphi 

praefixae in M, nomina add. mt. 262. fort. φέλοις γ᾽. ἐλεινὸς Porson: 

ἐλεεινὸσ M. 263. μή πού τι COrr. ex μήποτε M. 264. ϑνητοὺς 

recc.: ἅνητούς τ᾽ M. προσδέρχεσϑαι ante rasüram M. 
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t X0. μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 

ΠΡ. πρὸς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥπασα. 

ΧΟ. καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 

ΠΡ. ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐχμαϑήσονταει τέχνας. 270 

ΧΟ. τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν 

ΠΡ. αἰκίζεταί τε κοὐδαμῇ χαλᾷ κακῶν. 

ΧΟ. οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προχεέίμενον:; 

ΠΡ, οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδέν, πλὴν ὅταν κείνῳ δοχῆ. 

ΧΟ. δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ δρᾷς ὅτι 275 
t e "2 € MN.» 2 M , 

ce { ς ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες οὔτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 

xaÜ' ἡδονὴν coí τ᾽ ἄλγος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

εϑῶμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ζήτει τινά. [e , 7 
ΠΡ. ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔγε: παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν κακῶς 280 
΄ 2 2 ^ ' "02 er 2 5 ΄ 

πράσσοντ᾽ " ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. / / 
ἑκὼν ἑκὼν ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι" 

ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 

οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ φόμην τοίαισέ με 

κατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις, 985 

τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγεΐτονος πάγου. 

xaí pot τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ᾽ ἄχη, 

πέδοι δὲ βᾶσαε τὰς προσερπούσας τύχας 

269. λαμπρόν. 272. συνήϑης αὐτῷ ἣ γαλᾷ φωνή, 4177. »ἀλλὰ 

τὰ (ταῦτα m) μὲν προτετύχϑαι ἐάσομεν« (Hom. [| 60). 281. τ- 

μωρηϑησόμενος. 288. yp. βλάβας. — βούλεται γὰρ στῆσαι τὸν 
΄ LETT NBES Y Ἔν Y 

χορόν, ὅπως τὸ στάσιμον dcr. 

209. φλογωπὸν σπέρμ᾽ Weil. 212. 279. personarum notas, omissas 
in M, addidit Welcker. 274. 275. paragraphi praefixae in M, notas 
praescripsit/ ^n, 279. personae nota caret M, add. ml. 280 sq. τὸν 
χαχῶς πράσσοντ᾽ Stanley: τοὺσ χαχῶσ πράσσοντασ M. 281. ταῦτ᾽ 
M, ταῦϑ'᾽ ml, 282. paragraphus praefixa in M. 283. εὑρόμην M. 
984. fort. τοιαῖσδέ με. 285. χατισχνανεῖσϑαι recc.: xattayavciadat 
M.. πεδαρσίαισ ante corr, M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 2 
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, , γ᾽ E , a UN ΄ ' - 

àxoó0aU', ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πέϑεσϑέ μοι, πίϑεσϑε, συμπονήσατε 290 

τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη 

πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιζάνει. 

X0. οὐκ ἀκούσαις ἐπεϑώυξας 

τοῦτο, Προμηϑεῦ. 

χαὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὲ χραιπνόσυτον 295 

ϑᾶκον προλιποῦσ᾽ αἰϑέρα ϑ᾽ ἁγνὸν 
΄ , - 5» ΄ 

πόρον οἰωνῶν, ὀχριοέσσῃ 
Mi -— ἡ Ὁ ^ ^ DA! , 

χϑονὶ τῇδε πελῶ" τοὺς σοὺς δὲ πόνους 

χρήξω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

᾿ὥκεανός. ἥκω δολιχῆς τέρμα χελεύϑου 800 
ὟΝ ! , ἘΞ , P4 dum 

διαμειφάμενος πρὸς σέ, Προμηϑεῦ, 

τὸν πτερυγωκὴ τόνδ᾽ οἰωνὸν 

γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐϑύνων" 

ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἔσϑε, συναλγῶ. 
, , ^ — » 1 mt 

τὸ τε γὰρ με, 00x«, ξυγγενὲς οὕτως 905 

ἐσαναγχάζει, χωρίς τε γένους 

οὐκ ἔστιν ὕτῳ μείζονα μοῖραν 

291. 00 γὰρ ἐπιμένεε uot ἡ λύπη ἐφ᾽ éw, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαφόροις γα, με μοι ἢ / ; 
, * Ἁ Ἁ , Μ΄ - , n 8 5, * 

ἀσχάλλω, xal τὰ πάντα Opi» ἀφηγήσασϑα: βούλομαι. — T περὲ τὰ 
1 3 ΄ z ε Av A , , » 

αὐτὰ πλανωμένη ἡ (ἢ omittit schol. rec.) πημονὴ ἄλλοτ᾽ ἐπ’ ἄλλοις 

προσιζάνε: 295. (immo 293) ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν κυνηγῶν. 

298. προσέϑηχε »τῆδες διὰ τὸν Καύκασον" οὐ γὰρ πᾶσα γῇ σκληρά. 

— ἐπέλασα. 300. xatpó» δίθωσε τῷ χορῷ καϑήκασϑαι τῆς μη- 
- ' ἜΝ ΄ ΄ "5-9 ' , ΄ [:/ t 

γανῆὴς ᾿ὠχεανὸς ἐλθών. ὑπερβολῇ δὲ ἐχρήσατο, ὅπου ys Ὅμηρος 
, εν , E Ὃ 2 ' εἴ ' PE FA. Seo A * * St 

00x ξσηγαγεν Qxzavov εἰς τὸν GUAAOY0V τῶν ὕξεων. cnt γρυτος οξ 

^ - * - ^ - 

τετρασχελοῦς ὀχεῖται. 802. τὸν ταχὺν διὰ τῶν πτερῶν.  — 9303.0tov 
' [4 * , * n* b - 2 » 

χωρὶς ἡνέων αὐϑαέΐρετον, οὐ βίᾳ. 307. μοῖζραν: λείπει φιλίας. 

290. πέϑεσθέ μοι πίϑεσϑε Blomfield: πείϑεσθέ μοι πείϑεσδε M. 

291. in ταῦὔτάτοι M. 295. χραιπνόσυτον recc.: χραιπνόσσυτον M.. 
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7 » ^ ΄ νεέμαιμ᾽ ἢ got. 
La AY ἃ) e » b] » wx , 

γνώσῃ δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
-" » ΄ Ἁ 

χαριτογλωσσεῖν £w pot* φέρε γὰρ 310 

σήμαιν᾽ Ó ct χρή got συμπράσσειν" 
, , ΡῚ » b e 2 - 

ob γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς ᾿χεανοῦ 

φέλος ἐστὲ βεβαιότερός σοι. 

ΠΡ. ἔα, τέ χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 

ἥκεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας, λιπὼν 315 

ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῆ 
» , 2M M ^ ΄ 

αὐυτοχτεῖ ἀντρα, ΤῊ ν σιογρομῆτορα 

ἐλθεῖν ἐς αἶαν; ἢ ϑεωρήσων τύχας 

ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ συνασχαλῶν κακοῖς; 

δέρκου ϑέαμα, τόνδε τὸν Διὸς «ov, 320 

τὸν συγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 

οἵαις ὑπ’ αὐτοῦ πημοναῖσε κάμπτομαι. 

QK. ὁρῶ, Προμηϑεῦ, καὶ παραινέσαι γέ σοι 

ϑέλω τὰ λῷστα, καίπερ ὄντι ποικέλῳ. 

γίγνωσχε σαυτὸν xoi μεϑάρμοσαε τρόπους 325 

véoug* νέος γὰρ xal τύραννος ἐν ϑεοῖς. 
5 99. 99 8 - 1 ΄ , εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 

ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 

ϑακῶν xàóot Ζεύς, ὥστε σοι τὸν νῦν γόλον 
, , "N -T BJ - 

παρόντα μόχϑων TGLOLG9. εἰνας O0X&tV. 3230 

΄ ΄ ΄ ΄ ' 2 » c 

310. μέχρι γλώσσης χαρίζεσϑαέ σοι xal οὐκ ἔργοις. 814sq. δυσ- 
T PR » A OS 3 A, ^ δὲ τεσ e) P , * 

χεραίνε: εἴ πως τὸ ἴδιον ἀξίωμα μὴ ἐτήρησεν ὁ ᾿κεανός. 911. τὴν 

Σχυϑέαν: oi γὰρ Χάλυβες Σκυϑικὸν ἔϑνος. 323. (in fine pa- 

ginae v. 286 — 331 continentis) σκόπησον τὰ τῶν ῥητόρων καλὰ παρὰ 

πρώτοις εὑρεϑέντα τοῖς τραγικοῖς. 824. συνετῷ. 325. yv 

σαυτόν, ὡς ὃ ποιητὴς (E440): »νφράξεο Τυδείδη καὶ ydís0«. γνῶϑι 

σεαυτὸν ὅτε ὕττων εἰ τοῦ 4ι:ός. — γνωμεκόν (m!). 880. πείσῃ 

u 
308. vetuaé p! M, vetpau ml. 310. χαριτογλωσσεῖν Athenaeus 

IV p. 165 C: σὲ τὸ χαριτογλωσσεῖν M. 511. συμπράττειν M. 323. 

paragraphus praefixa in M, notam add. τη]. 
9* 
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ἀλλ᾽, ὦ caAaínwp!, ἃς ἔγεις ὀργὰς ἄφες, 

ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 

ἀρχαῖ᾽ ἴσως cot φαίνομαι λέγειν τάδε" 

τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑῴφηγόρου 

γλώσσης, Προμηϑεῦ, τἀπέχειρα γίγνεται. 335 

σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴχεις κακοῖς, 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 

οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 

πρὸς χέντρα κῶλον ἐχτενεῖς, ὁρῶν ὅτι 

τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεξ. 840 

xal νῦν ἐγὼ μὲν εἶμε xal πειράσομαι 
5*4 ΄ -— wr , , - ΄ 
ἐὰν δύνωμαι: τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων" 

σὺ δ᾽ ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστόμει. 
Ἃ , - 3 - ^ , o 
ἢ οὐκ οἷσϑ᾽ ἀχριβῶς ὧν περισσόφρων Oct 

γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρέβεται; 345 

ΠΡ. ξηλῶ σ᾽ ὁϑούνεκ᾽ ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς, 

πάντων μετασχὼν xol τετολμηκὼς ἐμοί. 

καὶ νῦν ἔασον μηδέ cot μελησάτω. 
, X » - / 93 ^ » , πάντως yàp οὐ πείϑεις vt οὐ yàp εὐπιϑής. 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑῆς 600. 860 

ΩΝ. πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 

ἢ σαυτόν" ἔγρῳ χκοὺ λόγῳ τεχμαῴρομαι. 

γὰρ χαλεπώτερα. 331. ὡραϊον (ml). 333. (immo 334) à 

πάσχεις νῦν. γνωμικῶς δὲ φησί. 386. λεέπεε ϑέλεις εἶναι. 

338. ἐάν μοι μὴ πεισϑῆς, βλάφεις σεαυτόν. 346. ϑαυμάξω σε 

πῶς οὐδὲν πέπονθας ὑπὸ Διὸς συναλγῶν μοι. ἄλλως, ξηλῶ σε, qrotv, 
M τε καὶ τὰ mepl σαυτοῦ ποιήσας χεχόμισαι ydp ἐξ ἐμοῦ, xal οὐκ ea 

A» ἐάσω σε προσχροῦσα: Ad ὑπὲρ ἐμοῦ. προγινώσκων δὲ ὅτε οὐ πείσει 

τὸν Δία ἀπεέογει αὐτόν. 

333. ἔσωσοι ante corr. M. 335. γένεται M. 337. παροῦσιν ante 

ras. M. 346. paragraphus praefixa in M, nota add. ml. 347. fort. 
τούτων. μετασχεῖν Weil. 348. μηδέ recc.: μηδέν M. 949. πείσεις 

rece, εὐπιϑής recc.: εὐπειϑής M. 350. πημαϑῆσ ante corr. M. 
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ὁρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς 

αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ 

δώσειν AC, ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσα: πόνων. 355 

ΠΡ. τὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ χοὐδαμῇ λήξω ποτέ; 

προϑυμέας γὰρ οὐδὲν ἐλλε 

μηδὲν zóyst μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

ἐμοὶ πονήσεις, εἴ vt καὶ πονεῖν ϑέλεε:ς. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαζε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔγων᾽" 860 

ἐγὼ γὰρ οὐκ εἰ δυστυχῶ, τοῦδ᾽ εἵνεκα 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί με καὶ κασιγνήτου τύχαι 

τεῤρουσ᾽ "Ἄτλαντος, ὃς ἐς ἑσπέρους τόπους 

ἕστηκε κίον οὐρανοῦ τε xal γϑονὸς 365 

ὥμοις ἐρείδων, ἄχϑος οὐκ εὐάγκαλον. 

τὸν γηγενῆ τε Κιλικέων οἰκήτορα 

ἄντρων ἰδὼν ᾧκτειρα, δάτον τέρας, 

ἑκατογκάρανον πρὸς βίαν γειρούμενον 

Τυφῶνα ϑοῦρον, πᾶσιν ὃς ἀντέστη ϑεοῖς, 370 

apepovaiot γαμφηλαῖσε συρίζων φόβον" 
» , "^ Y * ΄ 
ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας, [0m w^ 

FN € M ' 3 , ΄ 
ὡς τὴν Διὸς τυραννέδ᾽ ἐχπέρσων βίᾳ" 

861. προμηϑητικῶς" οὐ γὰρ κατὰ τὸν ἀνθρώπινον λογισμὸν πολ- 

λοὺς αὑτῷ (αὐτῷ m) συνατυγεῖν βούλετα: ὃ Προμηϑεύς. 866. δυσ- 

μεταχεέριστον. 307. Κιλίκων. — οἰχήσαντα μὲν ἐν Κιλικίᾳ, 

χολασϑέντα δὲ ἐν Σικελίᾳ. ᾿Πσίοδος δὲ (immo Pindar. Pyth. I 32) 

»τόν ποτε Κιλίκιον ϑρέφεν (ϑρέφαι m) πολυώνυμον ἄντρονκ. 5171. οὐ 
RCM 208 M zer is 2E μὲν ἐλεητὸς ὃ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ ὃ ποιητὴς qoos: τοῖς τεραστέοις ἐξαι- 

, S ΄ , ρούμενος (ἐξατρόμενος Paley) οὐ λεπτολογεῖτα: τὰ πράγματα. 

354. δωρειὰν Ade Bamberg. 356. χοὐδαμῇ recc.: x' οὐδὲ μὴ M. 
359. ϑέλοις recc. 363 Oceani notam praescripsit ml. γαξ Porson. 
364. ὃς πρὸς recc. 369. ἑχατογχάρανον Blomfield (ἐχατογχάρηνον 

τὸς 
Pauw): ἑχατοντοχάρηνον M, ἕχατοντα- ml. 370. πᾶσι δ᾽ ἀντέστη 

Minckwitz (et Hermann). 971. γαμφιλαῖσι ante corr. M, 
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) ».xM M » ΄ ἀλλ᾽ ἦλδϑεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 

καταιβάτης κεραυνὸς ἐχπνέων φλόγα, 375 

ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑφηγόρων 

χομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 

ἐφεφαλώϑη κἀξεβροντήϑη σϑένος. 

xai νῦν ἀχρεῖον xal παράορον δέμας 

κεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσέου 380 

ἐπούμενος ῥέξαισιν “ϊτναίαις ὕπο, 
^ ^» 5 » σ ^ - 

χορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις Zusvoc μυδροχτυπεῖ 
"UH. ^ » 9 , ΄ ΄ 

ζαίστος. ἔνϑεν ixpayfoovcaí ποτε 

ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρέαις γνάϑοις 

τῆς καλλικάρπου Σικελέας λευροὺς γύας" 385 

τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναξέσε: χόλον 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ξάλης, 
΄ ^ 

xatzeo χεραυνῷ Ζηνὸς ἡνϑρακωμένος. 
, ^" , v 27 2 C" .WRS , 

σὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος, οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκάλου 

^ ἘΞ » rae m matar, ΄ *4 EN [4 

374. ἄπαυστον, ἄσβεστον. 978. κατεχάη. φέφαλος γὰρ ὃ 

σπινϑήρ. — ἐξησϑένησε τὴν δύναμιν, ὃν τρόπον οὗ ἐμβρόντητοι. οἵ 

δὲ βροντῆς ξηρᾶς ἀκούοντε ς ἐκπλήττονται. 819. ἐκλελυμένον (61].). 

380. τοῦ Σικελικοῦ πορϑμοῦ τουδιδμετὰ (Ci. e. ζήτει ἴῃ marg. m, τοῦ 

διαιροῦντος Dind., fort. τοῦ διαιροῦντος μεταξὺ) Σικελέαν καὶ ᾿Ιταλίαν. 

882. yaÀxsóet: μύδρος γὰρ ὃ πεπυρωμένος σίδηρος. 884. ἔνϑεν 

ὁ Καλλίμαχος πυρέδειπνόν φησι. ποταμοὺς δὲ πυρὸς τοὺς κατὰ Xe 

χελίαν ῥύακάς φησι, περὲ ὧν ἠκούομεν πάλαι: καὶ κατὰ τοὺς “]Ἰέρω- 
, ' Ἁ ΄ e , AJ -. ς , 

voc χρόνους χατὰ τὸ μέσον ῥυέντες πολλὰ διέφϑειραν γωρία. ὅϑεν 
, M Y ^ - M , , , » - 

có τε ϑεῖον xal τὰ πυρεῖα. γῇ γάρ ἐστι παρακείμενον ἔχουσα πῦρ, 
^ σ , , - E » ^ , - Mj —- 

ὅ ἐστι κατὰ παράϑεσιν τῆς γῆς. ἄλλο δέ ἐστι πῦρ τὸ κατὰ κρᾶσιν 

τοῦ ὕδατος, ὃ ποταμοὺς πυρὸς ὃ Πίνδαρος (Pyth. I 41) xa ὃ Aio- 

χύλος erat. 885. τοὺς πλατεῖς (Gl.). 

» 

374. ἄγρυπνοσ M. 379. παρήορον recc., παράορον Bergk: πα- 

ράωρον M, 381. ἐπούμενοσ M, ἱπνούμενοσ ml. 387. ὑερμοῖς 

rec.: ϑερμῆσ M. ἀπλάτου Schuetz: ἀπλήστου M. βέλεσι recc.: βέλεσσι 

M. Versum post 385 collocat Fritzsche. 389. Promethei notam prae- 

scripsit ml. 
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χρήξεις: σεαυτὸν σῷζ᾽ ὕπως ἐπίστασαι" 390 
3 A x SY Ld , , 

ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, ; 

ἔστ᾽ ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ γόλου : ea So uana 
QK. οὔκουν, Προομηϑεῦ, τοῦτο γιγνώσκεις ὅτι 

ὀργῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι: 
΄ 2 - , ΄ 

ΠΡ. ἐάν τις ἐν καιρῷ ys μαλϑάσσῃ κέαρ 395 

xal μὴ σφριγῶντα ϑυμὸν ἐσχναίνῃ βίᾳ. 

QK. ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ xal το)μᾶν τίνα 
some ΔΙΌΣ Pasrfgu d. Bare c. ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκέ με. 

. μόχϑον περισσὸν xoucóvouv τ᾽ εὐηϑέαν. ΠΡ ϑὸν zzptcc c γη ϑέαν 

ΩΚ. ἔα us τῆδε τῇ νόσῳ νοσεῖν, ἐπεὶ 400 
4 4 4 

χέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν. 

ΠΡ. ἐμὸν δοκῇσε: τἀμπλάχκημ᾽ εἶναι τόδε. 
, 

QK. σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. φως! f 
^ , - Le v , 

ΠΡ. μὴ γάρ σε ϑρῆνος οὑμὸς sic £79pav βάλῃ. 

QK. 7 τῷ νέον ϑακοῦντε παγχρατεῖς ἕδοας: 405 
/ 7 /*i i , 

ΠΡ. τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ Z£ap. 

394. »λόγος γὰρ ἀνϑρώποισιν ἰᾶται: νόσου (νόσους Vict., fort. 

ἰατρὸς νόσου)" φυχῆς γὰρ οὗτος μόνος ἔχε: ϑελχτήρια« (Menandri). 

Ὅμηρος (0 393): »ἧὗστό τε, καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις... 395. dya- 

δύνῃ, καταπραΐνῃ. 896. τοῦτο καὶ ᾿Ἱπποχράτης φησὶ »πέπονα 

φαρμακεύειν, μὴ ὠμά«. νῦν οὖν ἐν ἀχμῇ τοῦ ϑυμοῦ ἐστι Ζεὺς xai 

οὐ πείσεται. 897. ἐν τῷ προνοεῖσϑα: xal πειρᾶσϑαι τὸν Δία 

πεέϑειν. 899. ἄχρηστον (Gl.). 400. ἔα με παρακινδυνεύειν 
e M - » T Dod - 3, 

ónip σοῦ" ἄμεινόν por ἐστὶν εὖ φρονοῦντα col δοκεῖν τοῖς ἔξωϑεν 

ἀφρονεῖν. 404. ὁ οἶχτος (Gl.). 

393— 409 paragraphis personas notatavit M, 403 etiam Oceani nota 

adscripta, ceteras notas add. mi. 394. φυχῆς νοσούσης Plut. cons. ad 

Apoll. p. 102 B, Eustath. p. 696, 33 et 1005, 21, Georgid. Gnomol. in Boiss. 

Anecd. I p. 100, Georg. Pachym. ed. Boiss. p. 222, Menand. mon. 550, 

(ὀργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιοι λόγοι Stob. fl. XX. 13, ὀργῆς οἰδαινούσης 

Themist. or. VII p. 98, iracundiae Cic. Tusc. III 31), fort. ὀργῆς σφυϑώ 
» 

σης. 890. ἐσχναίνῃ recc.: ἐσχναίες M. 403. στέλληι M. 
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QK. 7 σή, Προμηϑεῦ, συμφορὰ διδάσκαλος. 

ΠΡ. στέλλου, κομέζου, σῷζε τὸν παρόντα νοῦν. 

QR. ὁρμωμένῳ por τόνδ᾽ ἐϑώυξας λόγον. 

λευρὸν γὰρ οἶμον αἰδέρος qas: πτεροῖς 410 

τετρασχελὴς οἰωνός: ἄσμενος δέ τἂν 

σταϑμοῖς ἐν οἰχξέοισ: χάμφειεν γόνυ. 

str. 1. ΧΟ. στένω σε τᾶς οὐλομένας 
, — 

τύχας, Προμηϑεῦ, 
^ , ἊΣ » 279 »v 

δαχρυσίσταχτον δ᾽ dz ὄσσων 415 
΄ ^ - , ec» AJ 

ῥαδινῶν λειβομένα ῥέος παρειὰν 
, v - - 

νοτέοις ἔτεγξα πηγαῖς" 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 

ἐδέοις νόμοις χρατύνων 

ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 420 
3 , πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμῆήν. 

* , ^A »w , 

anlistr. 1. πρόπασα δ᾽ 0v στονόεν 

λέλακε χώρα, 

μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχα-- 

401. τοῦ μὴ λυπεῖν τὸν 4ΐα. 408. (ad 406 refert Paley) 

ἀντὶ τοῦ εὐλαβήϑητι. 409. ἄτοπον ἦν τὴν πάντων γένεσιν χρο- 
P] 

νέζειν ἐπὶ τῆς χινήσεως, εἰ (ἐπὶ τῆς σχηνῆς, ὡς ἂν s? Weil) xa£ τις 
A , » b -Ὁ τ 

ἥλιον εἰσαγαγὼν ἐπὶ πολὺ τὸν κόσμον ἀνήλιον εἴασεν. δεῖ οὖν μεμε- 

τρημένως ταῦτα ποιεῖσϑαι 418. τὸ στάσιμον ᾷδε: ὃ yopóg ἐπὶ τρημε ως ταῦτ τοίξεσυαςε. Pa ς “μ. qoc: X D $ ez 

—- -— , , Y σ Ld c δ. uk 

τῆς γῆς κατεληλυϑώς. --- λείπει τὸ ἕνεκα. 416. ῥέος: ῥεῦμα. 

παρὰ τὸ ῥέω ῥέος ὡς κλέπτω κλέπος" »οἴγεται τὸ κλέπος αὐτὸς 

ἔχωνκε. 421. τὴν βίαν. καὶ Πίνδαρος (Pyth. I 8) »αἐγματὰν 

χεραυνόνκα τὸν βίαιον λέγει. 424. μεγάλου σχήματος οὖσαν. 

408. σῶξε M. 411. δέ τἂν Blomfield: δ᾽ ἔτ᾽ à» M. 418. cds 

TRUE T 415. δαχρυσίσταχτα Minckwitz. 416. ῥαδινὸν 
» 

recc. 417. νωτέοισ ante ras. M. παγαῖς recc. 420. ὑπερήφανοσ 

M. 421. ἐνδείχνυσιν recc.: ἐνδειχνύειν M. alyudv rec. 
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οπρεπῇ — - - στένουσι τὰν σὰν 425 

ξυνομαιμόνων τε τιμᾶν, 

ὁπόσοι τ’ ἔποικον ἁγνᾶς 

"Aoíag ἕδος νέμονται, 

μεγαλοστόνοισε σοῖς πή- 

pact συγκάμνουσε ϑνατοέ" 480 

str. 2. Κολχέδος τε γᾶς ἔνοικοι 

παρϑένοι, μάχας ἄτρεστοι, 

καὶ Σκύϑης ὅμιλος, 0? γᾶς 
» E 5 M } zu? 

ἔσχατον τόπον dpgi ἠϊαιῶ- 

τιν ἔχουσ: λέμναν, 435 

antistr. 2. "Apafíag τ᾽ ἄρειον ἄνϑος, 

ὑφέχρημνον o? πόλισμα 

Καυκάσου πέλας νέμουσιν, 

δάιτος στρατός, ὀξυπρῴροει- 

σι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 440 
΄ "^N , v , , 

epod. μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 
^ F b] 5*9 INE 

δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις 

7: τᾶνα λύμαις εἰσιδόμαν ϑεὸν 

τλανϑ᾽, ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος 

xpacatóv οὐράνιόν τε πόλον 445 
΄ e , 

νώτοις ὑποστενάξει. 

497. ἀναχρονισμός" οὔπω γὰρ ἣν ἐποικισϑεῖσα τοῖς Ἕλλησιν 7, 

'"Aoía. | 430. σὺν ἡμῖν κάμνουσιν. 432. at ᾿ἡμαζόνες 436. τὸ 

ἀρήξον. — πῶς τὴν Apafía» Καυκάσῳ συνῴκισεν; ἢ ἐπεὶ Στράβων 

(XI p. 506) φησὲ TowyAo0ócag οἰκεῖν μεταξὺ Παιώτιδος καὶ Κασ- 

πίας, οἵ εἰσιν Ἄραβες. 481. λείπει ὃ καί. 488. νέμοντα: ot 

Κόλχοι (sine nota lemmatis). 445. πόλος χυρέως τὸ τοῦ ἄξονος 
» ΄ » Pal ' Ἂν z 
ἄκρον. 446. λείπει: ἔγων: ἢ μετὰ στεναγμοῦ φέρει. 

497. ódixpruvo» Elmsley (cfr. schol): δῴδρημνον 9' M. 438. v&- 
μουσι M. 449. ἀδαμαντοδέτοις rec.: ἀχαμαντοδέτοισ M. 444. ὃς 

recc.: ὧσ M. ὑπέροχον rec.: ὑπεέρογον M, 
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od δὲ πόντιος κλύδων 

ξυμπέτνων, στένεις: βυϑός, 

χελαινὸς δ᾽ "Aoc ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς, 

παγαΐ 8᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν 450 

στένουσιν ἄλγος οἰκτρόν. 

ΠΡ. μή τοι χλιδὴ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδίᾳ 
^ M , PR ^ LE , 

σιγᾶν με’ συννοίᾳ δὲ δάπτομα: xéap, 

ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 

χαέτοι ϑεοῖσε τοῖς νέοις τούτοις γέρα 455 

τίς ἄλλος ἢ ᾿γὼ παντελῶς διώρισεν: τίς ἄλλος ἢ γὼ παντελῶς διώρισεν: 

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ: xal γὰρ εἰδυέαισιν ἂν 

ὑμῖν λέγοιμε: τὰν βοοτοῖς δὲ πήματα μὲν λέγοιμε" τὰν βροτοῖς δὲ πήματ 
, , 9,5 ΄ » ' Y 
GX0U60QU , ὡς σφας γνγπέοὺυς ὡντας τὸ πριν 

x Y NP TIN MASA ἔννους ἔδηχκα xal φρενῶν ἐπηβόλους. 460 

44. τῇ Bor. 448. ἀπ᾿ εὐϑείας τῆς τὸ στένος. 450. χα- 
d d 4 

ϑαρὸν ῥεῦμα ἐχόντων. 452. σιωπῶσι γὰρ παρὰ τοῖς ποιηταῖς 

τὰ πρόσωπα ἢ δι αὐϑάδειαν, ὡς ᾿4γειλλεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ Σοφοκλέους 

(4ioz0Aou Menagius), ἢ διὰ συμφοράν, ὡς Y, Διόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ, 

ἢ διὰ περέίσχεφιν, ὡς ὃ Ζεὺς παρὰ τῷ ποιητῇ (4512) πρὸς τὴν θέ- 

τιδος αἴτησιν. 454. ὑβοιζόμενον: ὅϑεν xal 'ApxdOsg προσέληνοι" 

ὑβρισταὶ γάρ (mutavit in ὕβρισται γὰρ et addidit ὃ Προμηϑεὺςν m!. 

»μέμφιν ἀνϑρώπων ἔχων« (461). 456. διὰ τὸ συμβαλέσϑαι dut 

χατὰ τῶν Τιτάνων: εἰ δὲ Ζεὺς ἀπένειμεν ἑχάστῳ ϑεῷ τιμήν, σχε- 

δὸν οὐ Διός, ἀλλὰ Προμηϑέως τὸ κατόρϑωμα. 458. ἃ εἶχον 
- 
ὃ πήματα πρώην. διὰ τὸ μηδὲν τῶν συμφερόντων εἰδένα: 460. ἔμ- 7t μ [ἢ πρ ΔΩ t Pm e c Lc 8: t ztoc . . μ 

2 
447. oa: M. 448. βυϑός recc.: βαϑδὺσ (proferens in proximum ver- 

sum) M. 448. ξυμπίτνῶν M. 449. xeAatvóc "Auog Lachmann. γᾶς 

profert in proximum versum M. 450 ἁγνωρύτων mut. in ἁγνορύτων M. 

454. προυσελούμενον Askew (προυσελεῖν exhibet liber Rav. Aristoph. 

Ran. 730, προυσελλεῖν Etym. M. p. 690, 19 προσέληνοι" προυσελλεῖν A&- 

γουσι τὸ ὁβρίξειν. xai oi "Apxáósc ἐπειδὴ λοιδορητιχοέ claw: οὕτως ἐν 

ὑπομνήματι Προμηϑέως δεσμώτουγ: προσηλούμενον M. 
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λέξω δέ, μέμφιν οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων, 

ἀλλ᾽ ὧν δέδωχ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος" 

οὗ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην. 

κλύοντες οὐχ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων 

dÀfyxtot μορφαῖσι τὸν μακρὸν βέον 405 
v 5. "tm , » -ὝὋ΄ὦ 

ἔφυρον εἰκῇ πάντα, κοὔτε πλινϑυφεῖς 

δόμους προσείλους ἤσαν, οὐ ξυλουργέαν" 
΄ ἊΣ » σ 2) , 

χατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι 

μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε γείματος τέχμαρ 470 
» » ^N. T x » , 

οὔτ᾽ ἀνϑεμώδους ἦρος οὔτε χαρπέμου 

ϑέρους βέβαιον, ἀλλ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 
» » X4 , A 5 ' 

ἔπρασσον, ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 
» ν᾿. “ ΄ ^ ΄ by 
ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσχρέτους δύσεις. 

χαὶ μὴν ἀρεϑμὸν ἔξογον σοφισμάτων 418 

ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνϑέσεις, 

μνήμην ἁπάντων, μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 

χἄξευξα πρῶτος ἐν Coyotat κνώδαλα, 
, ^ , , ^, b er 

ξεύγλαισε δουλεύοντα σώμασών ὃ᾽ ὅπως 

- - 5 - € - 
463. τὸ παροιμεῶδες ἐξηγεῖται »νοῦς ὁρῇ xai νοῦς ἀκούεις (ex 

y. Epicharmi). 466. ἐν ταραχῇ ἔζων. 407. πρὸς ἥλιον Ópov- 

H »y $35 LAE ci - Y ΄ 
vac. xai βύπολις »αὐλὴ πρόσηλος«. — ἦσαν: τοῦ ἤδεσαν συγκχοπή. 

— οὐ ξύλων ἐργασίαν (GI.). 468. of πτερωτοὶ ἢ κοῦφοι. 470. οὐ 
^ F CON d » Ἁ , , Ἁ σ 

διεγέγνωσχον διὰ τῶν ἄστρων τοὺς χαιρούς. 418. τούτων τὴν εὕρε- 
Y ^N - d v ΔΑ, 2. - τ εἷς ^ 

σιν καὶ Παλαμήδῃ προσῆφεν, ἴσως δὲ κἀκείνῳ Προμηϑέως. 4714. 
"^ , ^ 

δυσκρέτους: δυσκαταλήπτους, δυσγνώστους. οἷον Ὠρίων ὅτι δύνων 

χειμῶνα ποιεῖ. 

467. πρασήλου Μ. 408. ἔναγον ante corr. M. ἀήσυροι M, ἀεέξ 

συροι ml. 475. σοφισμάτων Stob. ecl. I 1 et fl. LXXXI 1: νοσφισ- 

μάτων M, σοφισ in marg. m!, 476. ἐξηῦρων Stob. fl. 1.1.: ἐξεῦρον 

M. 471. μνήμην M, μνήμην $9" ml. ἐργάνην Stob. fl. l. L: ἐργανκ 

M, ἐργάτιν ml. 478. xvoó* M, aa addidit mt. 479. σάγ- 

μασιν Pauw. 
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- , Ὁ » ^ ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχοι μοχγϑημάτων 480 
, " 9 e 2 ΄σ Em » À , - γένοινϑ᾽, ὑφ᾽ ἅρμα τ’ ἤγαγον φιληνίους 

ἕππους, ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου γλιδὴ τπους, Ci / τς ὑπερτ το") A^ ZS- 

ϑαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ’ ἐμοῦ 

λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτέλων ὀχήματα. 

τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 48 

βροτοῖσιν, αὐτὸς οὐκ ἔχω σύφισμ᾽ ὅτω loocoiat», αὐτὸς £y eau? ὅτε 

τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

X0. πέπονθας αἰχὲς πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρενῶν 
À - ' É ἊΣ δ ΞχοΝ - e T "V , πλανᾷ, xaxóc δ᾽ ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐχ ἔχεις 490 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 

ΠΡ. τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσῃ πλέον, 

οἵας τέχνας τε καὶ πόρους ἐμησάμην. 
Y 
[4 τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις εἰς νόσον πέσοι, 

3T , ' , 

οὐχ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδὲν οὔτε βρώσιμον, 495 
, Ἁ ? Ww , , κ , 

οὐ χριστὸν οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων 

χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν 
ΩΣ - , 

(£a. χράσεις ἠπίων ἀχεσμάτων, ( e [0] 

Ld ΄ , , , 

aig τὰς ἁπάσας ἐξαμύνοντα: νόσους. 

τρόπους τε πολλοὺς μαντικῆς ἐστοέχισα, 500 

482. τὸ yàp ἐποχεῖσϑαι ἕπποις πλουσίων ἐστίν. 484. τὰς 

γαῦς. 488. τοῦτο διὰ τὸ φιλονεικῆσαι Ji. μεσολαβοῦσι δὲ αἕ 

τοῦ χοροῦ τὴν ἔχϑεσιν τῶν χκατορϑωμάτων, διαναπαύουσαι τὸν bro- 

χριτὴν Αἰσχύλου (Προμηϑέως Oberdick). 489. τὸν νοῦν (Gl.). 

496. τὸ διὰ πόσεως, παρὰ τὸ πίω καὶ πίσω ῥῆμα. 497. χατ- 

εσχελετεύοντο (κατεσχελεύοντο m), κατεφϑένοντο. 500. χατὰ 

480. διάδοχον ante corr. M. 481. yévow$' Dawes: γένωνθϑ᾽ M. 
Md 

ἅρμα τ᾽ rec.: ἅρματ᾽ M. 483. ϑαλασσύπλαχτα M. 484. εὗρε M. 
ναυτίλων recc.: ναυτιλόχων (i.e. ναυτέλων et vauAóyov) M. 486. σό- 

φισμ᾽ ὅτῳ recc.: σοφισμάτων M (ὅτω superscripsit m1). 488. αἰχὲς 

Porson: ἀειχὲσ M. 495. οὔτε recc.: οὐδὲ M. 496. γριστὸν, COIT. 

ex χρηστὸν ut videtur, M. 
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χἄχρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 

ὕπαρ γενέσϑαι, κληδόνας τε δυσχρέτους 

ἐγνώρισ᾽ αὐτοῖς ἐνοδέους τε συμβόλους. 

γαμφωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σχεϑρῶς 

διώρισ᾽ οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 505 
, , 3 oW, [r4 

εὐωνύμους τε, xal δέαιταν ἥντινα 

ἔχουσ᾽ ἕχαστοι, xal πρὸς ἀλλήλους τίνες 

ἔχϑρα:ι τε xal στέργηϑρα καὶ συνεδρέαε" 

σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα 
»Ἤ » Ἃ v - 

ἔχοντ ὧν εἴη δαέμοσιν πρὸς ἡδονήν, 510 

χολῆς λοβοῦ τε ποικέλην εὐμορφίαν, 

χνίσῃ τε χῶλα συγκαλυπτὰ χαὶ μαχρὰν 

ὑσφῦν πυρώσας δυστέκμαρτον εἰς τέχνην 
cw , ;.| ^ ΄ 

ὥδωσα ϑνητούς" καὶ φλογωπὰ σήματα 
2 , 54 - 

ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα. 515 

τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽ * ἔνερϑε δὲ γϑονὸς 

χεχρυμμέν᾽ ἀνϑρώποισιν ὠφελήματα, 

χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον, χρυσόν τε τίς 

φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 

στοῖχον ἔδειξα" πολλὰ γὰρ εἴδη μαντικῆς, εἰκαστικόν, ἐπιπνευστικόν, 

ἀστρονομειχόν. 501. ὅσα ἀληϑῇὴ καὶ ὅσα οὔ. 502. δυσνοή- 

τους (Gl.). 508. τοὺς ἐξ ὑπαντήσεως. 504. ἀχριβῶς (ml). 

508. ópóvotat (Gl.). 509. τὴν διὰ σπλάγχνων σχέφιν. 510. &5- 

πρόσδεκτα ϑεοῖς. 512. τὰ μηρία πῶς δεῖ καλύπτεν. 513. εἰ- 

χένητος γὰρ οὖσα καὶ σπέρματα ἔχουσα ϑύεται τοῖς ϑεοῖς" ἀφ᾽ οὗ 

xal χκλόνις (κλονὲς m) ὀνομάξεται διὰ τὸ ἀεικίνητον. 514. ὥδωσα: 

εἰς γνῶσιν καὶ 600v ἤγαγον. 515. ἐξε λα θοῦνα (GL). — τυφλά 

(Gl). — τὰς διὰ πυρὸς μαντείας τυςλὰς οὔσας xal οὐ φαινομένας 

βλέφαι ἐποΐγσα xal ἐφανέρωσα. ἐπάργεμα δὲ χυρίως τὰ λευκωμα- 

τισϑέντα, παρὰ (περὲ m, corr. m!) τὸ ἀργόν. 

ρ 
508. στέργηϑα M. συνεδρέαι, literis δρ in litura scriptis, M. 510. 

δαίμοσι M. 510 sq. ἔχουσ᾽... ἡδονὴν χολή Wieseler. 518. σίδηρον 

recc.: σίδαρον M. τε recc.: δὲ M. 
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οὐδείς, σάφ᾽ οἷδα, μὴ μάτην φλῦσαι ϑέλων. 520 

foaysi δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε, 
- ’ - , , 

πᾶσα: τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηϑέως. 

X0. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει: καιροῦ πέρα, 
- Ww ^N ^ - c S UN σαυτοῦ δ᾽ ἀχκήδει δυστυχοῦντος" ὡς ἐγὼ 

»y , - ΄ - ω 

εὔελπές sii τῶνδέ σ᾽ ἐκ δεσμῶν ἔτ 525 

λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἐσχύσειν dig. 

ΠΡ. οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πω τελεσφόρος 

χρᾶναι πέπρωταε, μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε καμφδϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω: 
, ^A» , , , Ἂν - 

τέχνὴ 0 ἀναγχης ἀσϑενεστέρα μαχρῷ. δ90 
χρ , - , , », ' 5 , Y 

AU. τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος; 

IIP. Μοῖραι τρέμορφο: μνήμονές τ᾽ "Eowbsc. 

λό. τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος:; 
» Ἃ , , ^ ΄ 

IIP. οὔκουν ἂν ἐχφύγο: γε τὴν πεπρωμένην. 

X0. τέ γὰρ πέπρωται Ζηνὲ πλὴν ἀεὲ χρατεῖν; 535 

[[P. τοῦτ᾽ οὐκ ἂν οὖν πύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 

X0. ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ML c. 

IIP. ἄλλου λόγου uépwrcÓs, τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 

523. τοῦ δέοντος πέρα (πέραε m). 524. ἀφ᾽ ὧν λέγεις καὶ 

λυϑήσῃ καὶ πλέον Διὸς ἰσχύσεις. 527. οὐ ταῦτα οὕτως πέπρων- 

τας, fy ἡ τελεσφόρος Motpa ταχέως τὰ κατ᾽ ἐμὲ χράνῃ xoi πλη- 
΄ » - ΄ , -.. € Rar 

ρώσῃ, 0 ἐστιν, οὕπω pot λυϑῆνα: μεμοέραταε" ἐν yàp τῷ ἑξῆς δράματι 

λύεται, ὕπερ ἐμφαΐνε: (ὃ παρεμφαίνε: Dindorf) 4ioz0Aoc. 531. τίς 

τῆς ἀνάγκης χρατεῖ καὶ δεσπόξεε; 533. εἰ ϑέλει σε πρὸ μοέρας 

λῦσαι, οὐ δύναται: ὁ Ζεὺς τοῦτο ποιῆσαι. 594, προαναφωνεῖ τὸν 

ἔρωτα θέτιδος. 586. εἰ κρατήσει εἴτε μή. 581. ἐν σαυτῷ 

κρύπτεις. 588. τῷ ἑξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. 

521. πάντα recc.: ταῦτα M. 523. μὴ vov M. 526. ἐσχύσει ante 

corr. M. 529. χα δεῖς Μ. 531—538 paragraphi praefixae in M, 

notas add. ml. 5350. πλὴν recc.: zpiv M. 
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ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σῴξων ἐγὼ 540 
ἮΝ ^. M 1 δ, b] , 

δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. 

str. 1. X0. μηδάμ᾽ ὃ πάντα νέμων 

ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ χράτος ἀν- 

τίπαλον Ζεύς, 

μηδ᾽ ἐλινύσαιμε ϑεοὺς ὁσίαις 545 

ϑοέναις ποτινεσσομένα 
í , , , ^ M vw 

βουφόνοις, παρ᾽ ᾿ὠχεανοῦ πατρὸς d- 

σβεστον πόρον, 

μηδ᾽ ἀλέτοιμε λόγοις, 

ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένο: 550 

καὶ μήποτ᾽ ἐχτακεΐη" 

antistr. 1. ἡδύ τε ϑαρσαλέαις 
Ἁ ' , , "ἢ 

τὸν μαχρὸν τεένειν βίον ἐλ- 
᾽ὔ’ —- 

πέσι, φαναῖς 

ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. 555 

φρίσσω ὃξ σε δερχομένα 

μυρίοις μόχϑοις διαχναιόμενον 

— P IÉ—4m— Ξ, 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
^ ΄ ΄ 

ἐδίᾳ γνώμᾳ σέβη 

ϑνατοὺς ἄγαν, Προομηϑεῦ. 560 

540. ὅσον δυνατόν (Gl.). 542. ὃ πάντα διοικῶν Ζεὺς μηδέ- 
΄ ΄ - ἀῶ VJ ET ΄ , 1 - ys H 

ποτε ἀντίπαλον χράτος ποιοῖτο τῇ ἐμῇ γνώμῃ, ἀντὲ τοῦ μηδέποτε 

ἐναντίος pot γένοιτο. 545. παυσαέμην (Gl.). 546. juata:c, 

ἑορταῖς (Gl.). 550. τὸ τιμᾶν ϑεούς. 552. χαλὸν τὸ ἀπὸ 
- , * L e - "d 

ἀγαϑοῦ συνειδότος ἀγαϑὰ ἐλπίζειν πείσεσϑαι ὑπὸ ϑεῶν. 555. αὖὔ- 

ξουσαν ((!].). 556. ὁ δέ ἀντὲ τοῦ γάρ. 559. αὐϑαιρέτῳ (Gl. 

rec.). — φελάνϑρωπος εἶ. 

540. σώζων M. 543. ϑεῖτο M. 546. ποτινεσομένα M. 550. ἐμε- 

vot ante corr. M. 552. ἅδύ Hermann. 553. τείνειν recc.: τέ: 
Li 

»st M. ἐλ in proximum versum profert M. 507. uózJo* ante corr. M. 
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str. 2. φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις 
» a v 

χάρις, ὦ φίλος" ei- 
πέ ^- m 77 Ld Um , , 

τέ, ποῦ τίς ἀλκά; τίς ἐφαμερίων 
» ᾿- 2. ἊΣ» 2«€8^5 

ἄρηξις:, οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 

ὀλιγοδρανέαν ἄκικυν, 565 

ἐσόνειρον, à τὸ φωτῶν 

ἀλαὸν γένος ἐμ- 

πεποδισμένον; 
» Ἁ Ἁ [4 , 

οὔποτε τὰν Διὸς ἁρμονέαν 

ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 570 

antistr, 2. ἔμαϑον τάδε σὰς 

προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς 

τύχας, Προμηϑεῦ. τὸ διαμφίδιον 

δέ pot μέλος προσέπτα 

τόδ᾽ ἐχεῖνό Ü' ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 575 

xai λέχος σὸν ὑμεναίουν 

lócact γάμων, 

ὅτε τὰν ὁμοπάτριον 

561. λείπει ἐγένετο (Gl). — δεῦρο δὴ καὶ σκόπησον ὅτι ἣ χά- 

pte, ἣν ἐχαρίσω τοῖς ἀνϑρώποις, ἄχαρις ἦν καὶ ἀμείψασϑαΐί σε μὴ 

δυναμένη. πῶς γὰρ ϑεῷ βοηϑήσει ἄνϑρωπος; 564. οὐ προεσχό- 

πησας ἀσϑενέσι χαριζόμενος. 566. σχιᾶς ὄνειρον ἄνϑρωποι κατὰ 

Πίνδαρον (Pyth. VIII 136). 567. ἀλαὺὸν γένος: ἀντὲ τοῦ ἀπροό- 

ρατον τοῦ μέλλοντος. — λεέπε: ἔστιν, ἢ (fv fj Dind.) ἐμπεπόδισται. 

569. τὴν εἱμαρμένην. — ὑφηλῶς καὶ τραγικῶς τὸ τῆς εἱμαρμένης 

ὄνομα (τὸν τῆς εἱμαρμένης νόμον Paley) 4:ὸς ἁρμονέαν εἶπεν. δ78. τὸ 

διαμφέδιον: διαπαντὸς κεχωρισμένον, ἐναντέον τοῖς νῦν. τότε γὰρ 

γαμοῦντέ cot τὸν ὑμέναιον ἴδομεν, νῦν δὲ δυστυχοῦντέ cot ϑρῆνον. 

— τὸ δισσόν (Gl. rec.). 5171. πορείᾳ, παρὰ τὸ iévat τῇ συνόδῳ. 

561 sq. ἄχαρις χάρις Turnebus: γάρισ ἄϊχαρισ M. — 563. ποῦ τισ M. 
565. ἄχειχυν in versum proximum profert M. 566. ἀντόνειρον Reisig. 
567 sq. ἀλαὸν {δέδεται | γένος ἐμπεποδισμένον ; Meineke. 569. οὔπως 

Paley (οὔπω Hermann ). 52. προσιδοῦσ᾽ recc.: προϊδοῦσ᾽ M. 515. 
ἐχεῖνό δ᾽’ ὅτ᾽ Brunck: ἐχεῖν᾽ ὅτε τότ᾽ M (ἐχεῖνό τε ὅτ᾽ recc.). 
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ἕδνοις ἄγαγες ᾿Πσιόναν 

πεέϑων δάμαρτα κοινόλεκτρον. 580 

IQ. τίς γῆ; τέ γένος; τίνα φῶ λεύσσειν 

τόνδε γαλινοῖς ἐν πετρένοισιν 

χειμαζόμενον: 

τίνος ἀμπλακέας ποινὰς ὀλέχῃ; 

σήμηνον ὕπο: 585 

γῆς ἡ μογερὰ πεπλάνημαι. 
2 ^ T 3 b 

«a 
» - 

E 

χρέεε τις αὖ με τὰν τάλαιναν οἶστρος, 

εἴδωλον "Apyou γηγενοῦς, ἄλευ᾽ ἃ δᾶ, 

τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. ὅ90 
C Ww , Δ M b] » 

0 δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔγων, 
a *$ Ww , M , 

ὃν οὐδὲ xacÜayóvca γαῖα κεύϑει. 

ἀλλά με τὰν τάλαιναν &É ἐνέρων περῶν 

580. πείϑων δάμαρτα: ἕδνοις πείϑων τὴν ἐσομένην σοι δά- 
, ^ S ΄ m m ^ ΄ μάρτα κοινόλεκτρον. ἢ τὴν κοινόλεκτρον τοῦ Ὠκεανοῦ Τηϑὺν met- 

σας. 581. τές γῇ: τὸ τῆς Ἰοῦς ἐπεισόδιον μονῳδεὶ μέν, ἔγει δὲ 
πρὸς τὸ ὑποκείμενον συναφές, ὅτι μαντεύεται αὐτῇ ὃ Προμηϑεὺὸς ὅτι 

ἀπ᾽ αὐτῆς ἔσται ιγ΄. ὃς αὐτῷ χρόνῳ ἐπαμυνεῖ (ἐπαμύνει m, corr. m!). 
» M 3 M Ce ' , *, “ Ἁ "AN -- 

ἄλλως τε καὶ αὐτὴ ὑπὸ Διός φησιν ἡδικῆσϑα:ι καὶ διὰ τοῦτο παρα- 

μυϑεῖται τὸν Προμηϑέα. 582. τοῖς ὀρεέοες (Gl.). 584. ἀπο- 

διδούς (ml). 587. ἐμμανὴς οὖσα ὑπὸ τοῦ οἴστρου φαντάξεται. 

588. χκεντρίζει. 589. γράφεται λευάδα πατρωνυμικῶς ἀπὸ τοῦ 
2 , ΄ . . - . . . ^ 
Aàsóae (post yocqeca: superscripsit τοῦ et in marg. adscripsit πατὴρ 

τοῦ "Apyou ml). ἢ ὃν δεῖ φυλάξασϑαι. τινὲς οὕτως, ἄλευ ἃ δᾶ" ἄλευ, 

ἀναχώρει, ἔχκλινε- τὸ δὲ ἃ δᾶ ὦ γῆ. οἱ γὰρ Δωριεῖς τὴν γῆν δὴν 
M n" ' Ἁ , ^ , , ^ 

xai δᾶν φασιν, καὶ τὸν γνόφον Ovógov. 590. φαντάξεται γὰρ 

αὐτὸν καὶ μετὰ ϑάνατον πτοουμένη. 

519. ἥσιοναν M, ἣσιονην ml. . 580. zsí$w» M, πεϑὼν ml. 681. λεύ- 

σειν M, e supra adscr. ml. — 582. γαλινοῖς recc.: χγαλινοῖσιν M. ἐμ ut videtur 
ante ras. M. πετρώοισι M. δ88. με τὰν recc.: με M. — oterpow M, 

oioz pog ml. 589. ἄλευ ὦ ante corr..M. δᾶ Triclinius: δά. φοβοῦμαι M. 

Aeschylus ed. Wecklein, 9 
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χυνηγετεῖ, πλανᾷ τε νῆστιν ἀνὰ τὰν 

παραλίαν φάμμαν. 505 

str. ὑπὸ δὲ κηρόπλαστος ὀτοβεῖ δόναξ 

ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον᾽ 
2X MAJ , 
ἰὼ ἰὼ πόποι, 

ποῖ μ᾽ ἄγουσι « — τηλέπλανοι πλάναι; 

τέ ποτέ μ᾽, ὦ Κρόνιε παῖ, 600 
,F M UM 2 τς Ἃ; ς ec ví ποτε ταῖσδ᾽ ἐνέξευξας εὑρὼν &pap- 
- é , ac τοῦσαν ἐν πημοσύναις, 8 &, 

οἰστρηλάτῳ δὲ δεέματε δεελαέαν 

παράχοπον ὧδε τεέρεις: 

πυρέ με φλέξον, ἢ χϑονὲ κάλυφον, ἢ 605 

ποντίοις δάχεσι δὸς 

βοράν, μηδέ μοι 

φϑονήσῃς εὐγμάτων, ἄναξ. 

ἄδην με πολύπλανοι πλάναι 

γεγυμνάκασιν, οὐδ᾽ £yw μαϑεῖν ὅπῃ 610 

πημονὰς ἀλύξω. 

596. ἀλλ᾽ οὐχ ἐμοὶ διὰ τὸ νηστεύειν. Σοφοκλῆς ἐν Ἰνάχῳ καὶ 

ᾷδοντα αὐτὸν εἰσάγει. εἰπὼν δὲ αὐτὸν »βούτανς ἐνέμεινε τῇ τροπῇ. 

αὐλοῦσι γὰρ ἑπόμενοι τοῖς ποιμνέοις οἵ βουκόλοι. --- ἀντὶ τοῦ ἠχεῖ 

(Gl). — 7 σῦριγξ (6!.). 597. ἔσως ὑπνοποιόν ct μέλος πρὸς 

ἑσπέραν αὐλούμενον. φησὲ δὲ ὅτι ἑσπέρα ἐστὶν ἤδη. ἐγὼ δὲ νῇστις 
T , , 1 ' ε Y D er c 

οὖσα ἐλαύνομαι. 601. παρὰ τὸ »ὡς εἴ τι κακὸν ῥέξζξουσαν ἐνωπῇκ 

(Hom. E 814). οὐ δε’ ἀκοῆς τι μαϑὼν φαῦλον περὶ ἐμοῦ. 604. πα- 

ρακεχομμένην μέρος τοῦ νοῦ. 609. ἑκανῶς (Gl.). 610. παρή- 

λασαν (Gl.) (περιήλασαν Paley). 

594. χυναγεῖ Hermann. 595. oduuav M, ψάμμον ml. 596. in 

marg. ἔτ m. χηρόπαχτος Meineke. 598. ἐὼ ἰὼ πόποι Seidler: ἐὼ ἰὼ 

ποῖ ποῖ᾽ π᾿ ὁ π᾿ οἱ π᾿ ό m ol M. 599. ποῖ μ᾽ recc.: πῇ μ᾽ M. ἄγουσιν 
{πλάναι Meineke, τηλέπλανοι Seidler: τηλέπλαγχτοι M. πλάνοι M, πλά- 

ναι ml. 602. πημοσύναις Hermann: πημοναῖσιν M. 604. τεύρεισ 

ut videtur ante corr, M, 605. πυρί με Erfurdt: rupi M. 606. zov- 

τίοις recC,: ποντίοισι M. 610, óza Schuetz. 



PROMETHEVS VINCTVS. 35 

, , ^ 

κλύεις φϑέγμα τᾶς 

βούκερω παρϑένου; 

ΠΡ. πῶς δ᾽ οὐ xàów τῆς οἰστροδινήτου κόρης 

τῆς lvayeíac; ἣ Διὸς ϑάλπει κέαρ 615 
» -- , Ν 

ἔρωτι, καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 
cy, , 

Hoe στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάξεται. 

antistr. I. πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὄνομ᾽ ἀπύεις: 

εἰπέ μοι τᾷ μογερᾷ τίς ὧν 

τίς ἄρα μ᾽, ὦ τάλας, 620 
A ΄ 7T ow M ^ 

τὰν ταλαέπωρον ὧδ᾽ ἔτυμα προσϑροεῖς, 

ϑεόσυτόν τε νόσον ὦ- 

νόμασας, ἃ μαραίνει με γχρίουσα κέν- 
r ^ »ν 

τροίσε -- φοιταλέοις, & €. 

σκιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰκέαις 625 

λαβρόσυτος ἦλθον; - — 

ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. δὺυσ- 

δαιμόνων δὲ τίνες οἵ, 
a c LJ , ^ 

8 £ οὗ ἐγὼ 

μογοῦσιν; ἀλλά pot τορῶς 630 

τέχμηρον ὅ ct μ᾽ ἐπαμμένει 

615. διὰ τοῦ τὸν πατέρα αὐτῆς ὀνομάσαι ἐνέφηνε τὸν μάντιν, ὡς 

καὶ παρ᾽ ᾿θΘμήρῳ (À 100) ὃ Tzqeoíac »νόστον δίζηαι μελιηδέα, gaíóq 

Ὀδυσσεῦς (δυσεῦ m). 617. διὰ τὸν ζῆλον στυγητή. 621. ἐτύμως 

προσφωνεῖς (Gl). 622. τὸν Διὸς ἔσρωτα. 624. μανικοῖς (Gl.). 625. 

νηστευτικαῖς. — ἀπὸ τοῦ vy xai τοῦ στάσις (ml). 627. τοῖς τῆς Ἥρας. 

628. τίνες ὅλως τῶν δυσδαιμόνων μογοῦσιν οἷα ἐγώ; τινὲς οὕτως, 

(δυσδαιμόνων addit Dind.) δὲ τίνες (δὲ τινες m), tva. λείπῃ τὸ παῖδες. 

612. paragraphum praefixit M, chori notam adscripsit m!. φϑέγμα M, 

zpóc superscripsit m!. 617. 5jtpa et γυμνάιξεται M. 621. ἔτοιμα 

ut vid. M, ἔτυμα ml. 6229. ϑεόσυτόν Morell: ϑεόσσυτόν M. 623. 
Quapat (νει superscriptum) ue M. 624. φοιταλέοις Hermann: φοιτα- 

λέοισιν M. 625. νέστισιν M, νήστισιν τη]. 626. λαβρόσυτος Her- 
mann: λαβρόσσυτοσ M. 628. ot M. 

ΘῈ 
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παϑεῖν, τέ μῆχαρ, ἢ τί φάρμακον νόσου, 

δεῖξον, εἴπερ οἶσϑα" 

ϑρόει, φράξε τᾷ 

δυσπλάνῳ παρϑένῳ. 635 

ΠΡ. λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χγρήξεις μαϑεῖν, 

οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾽, ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ, 
σ ’ ' , » , ὥσπερ δέκαιον πρὸς φίλους otysty στόμα" 

πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ δρᾷς Προμηϑέα. 

IQ. ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανεές, 640 

τλῆμον Ποομηϑεῦ, τοῦ δέκην πάσχεις τάδε: 
ἢ 

ΠΡ. ἁρμοϊ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 

IQ. οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ; 

ΠΡ. λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτῇ᾽ πᾶν γὰρ οὖν πύϑοιό μου. 

IQ. σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγέ σ᾽ ὥχμασεν. 645 

ΠΡ. βούλευμα μὲν τὸ Jiov, Hgatorou δὲ veto. 

IQ. ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τένεις: 

ΠΡ. τοσοῦτον ἀρκῷ cot σαφηνέσαι μόνον. 

IQ. xai πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης 

δεῖξον τίς ἔσται τὴ ταλαιπώρῳ χρόνος. 650 

ΠΡ. τὸ μὴ μαϑεῖν cot κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 

639. δεῖ προσϑεῖναι τὸ α τὸ (τῷ Dind.) δοτῆρα διὰ τὴν τυμήν. 

641. τίνος ἕνεκα τιμωρῇ; 643. δωρεὰ ἐπὶ συμφορᾶς. καὶ Ap- 
Fa 

, NP χίλοχος »κρύπτομεν (κρύπτωμεν Rob. δ᾽ addit Schneidewin) ἀνεηρὰ 

Ποσειδῶνα (Ποσειδάωνος Schneidewin) ἄνακτα (ἄνακτος Rob.) δῶρακ. 

645. ἔδησεν, παρὰ τὸ ἔχειν ἔχεμα ἔχμα. 648. διὰ τὸ μὴ ταυ- 

τολογῆσαε. 650. τίς χρόνος εἰς τὸ πέρα ἔσται; 661. τὸ μὴ 

μαϑεῖν σοι κρεῖσσον: "Extxobpstóy ἐστι δόγμα, ἀναςροῦν τὴν μαντικήν" 

632. (τέ μῆχαρ; τί Elmsley) τέ μῆχαρ; ἣ τί Martin: τέ μὴ χρή M. 
634. gpdte τᾷ recc.: φράξετε M. 636. ὅπερ Etym. M. p. 762, 30: 

ὅτι M. 640—643, 646—653, 655—057. paragraphis personas notavit 

M, personarum notas superscr. 11]. 643. vide 354. 644. αἰτεῖ 
u 

M, aiv; m. γὰρ àv recc., δ᾽ ἂν οὐ Fritzsche. 647. ἀπλαχημάτων M. 

648. σαφηνήσαι ante corr. M, σαφηνίσας Linwood. 
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IQ. μήτοι με xpüdmc τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. 

ΠΡ. ἀλλ᾽ οὐ μεγαέρω τοῦδε τοῦ δωρήματος. 

IQ. τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνέσκειν τὸ πᾶν; 

ΠΡ. φϑόνος μὲν οὐδείς, σὰς δ᾽ ὀχνῶ ϑρᾶξαι φρένας. θδῦ 

IQ. μή μου nzpoxZóou μᾶσσον ὡς ἐμοὲ γλυκύ. 

ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμῇ, χρὴ λέγειν: ἄκους δή. 

X0. μήπω γε" μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 

τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον, 

αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 660 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαγϑήτω πάρα. 

ΠΡ. σὸν ἔργον, lot, ταῖσδ’ ὑπουργῆσαι χάριν, 

ἄλλως τε πάντως xal κασιγνήταις πατρός. 

ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασϑα: τύχας 

ἐνταῦϑ᾽, ὅπου μέλλοι τις οἴσεσϑαι δάκρυ 665 

πρὸς τῶν κλυόντων, ἀξίαν τριβὴν ἔγει. 

1. οὐκ οἷδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαέξ με χρή, 

σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήξετε 

πεύσεσϑε' καέτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 

ϑεύσσυτον γειμῶνα xai διαφϑορὰν 610 

: É ; ὍΣ ῊΝΣ ΚΟΤΕ 5A DUIS εἱμαρμένης γάρ, φησί, πάντα κρατούσης πρὸ καιροῦ λελύπηκας, ἢ 
΄ Su ᾿ [dis ^ 27 ΄ τ Ὁ 1 1 a 

γρηστόν τι εἰπὼν τὴν ἡδονὴν ἐξέλυσας. λέγουσε δὲ Ott καὶ τὸ »& / leu Aus 
δεῖ γενέσϑαι, ταῦτα xal γενήσεταικ. 655. ταράξα: (61.). 656. 

ι ΄ -" em M ΄ - 5 - ^ , 

τὸ ἀκούειν. 658. τοῦτο ἅμα xot σαφηνέζων τῷ ἀχροατῇ τὰ πράγ- 

ματα (xoi addit Paley) διὰ τῶν τῆς ᾿Ιοῦς Προμηϑέα παραμυϑούμε- 
σ ΘΝ ΄ iJ n € e ΄ * ΄ 

νος, ὅπως τε μεταξὺ τά τε (τὰ τῆς Paley) Ἰοῦς orem, εἶτα πάλιν 

τὰ παρ᾽ αὐτοῦ, xai ἣ ἐξαλλαγὴ τῆς τάξεως νεαροποιήσεε τοὺς ἀκούον- 

τας. 666. διαγωγήν, διήγησιν ἀξίαν ἔχειν (1. ἔχεο) τὸ εἰπεῖν. 

61054. ὃ μάλιστα λυπεῖ γυναῖχα, τὸ τῆς dpopgíag. 

652. μέλω M, ἃ supra adscripsit m. 653. τοῦδέ σοι Turnebus. 

654. μὴ M, οὐ superscripsit m. 655. ϑράξαι M. 660. λεγούσασ 
M, corr. ml. 664. τἀποχλαῦσαι recc.: x! ἀποχλαῦσαι M. 665. 

ὅπου Ellendt: ὅποι M. τίσ M. 668. προσχρήξετε M. 669. ὀδό- 

ponat yp. αἰσχύνομαι M. 
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μορφῆς. ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
23^ * » MN , 

αἰεὶ γὰρ ὄφεις ἔννυχο: πωλεύμεναε 
-“ iJ 2 Ἁ , 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις: ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον xópr, 
΄ , ^ , 2 , , τέ παρϑενεύη Oapóv, ἐξόν cot γάμου 675 

- , ^ * € , σα 

τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

πρὸς σοῦ τέϑαλπτα:ι καὶ συναέρεσϑαι Bono. λπ 

ϑέλει' σὺ δ᾽. ὦ παῖ, μὴ ἀπολακτίσης λέχος 

τὸ Ζηνός, ἀλλ᾽ ἔξελθε πρὸς “έρνης βαϑὺν 

λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός, 680 

ὡς ἂν τὸ δῖον ὄμμα λωφήση πόϑου ς τὸ 4 μμα λωφήσῃ π . 

τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασ: 

ξυνειχγόμην δύστηνος. ἔστε δὴ πατρὶ ξυνξέχομη τ) . ἔστε Oy πᾶτρε 

M 

ἔτλην PE νυκτέφαντ᾽ ὀνεέρατα. 
α »ν ὃ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ χἀπὶ Ἰωδώνης πυχνοὺς 685 

, v € , , M 

"ue elm ἔαλλεν, ὡς μάϑοι τί vpr, 
om Ue ARCU EM τ , ΄ 

δρῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαΐέμοσιν πράσσειν φέλα. 
- b 2: 22A m 3 3 - , ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσχρέτως τ᾽ εἰρημένους. 

τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν ᾿Ινάχῳ 690 

σαφῶς ἐπισκήπτουσα xal μυϑουμένη 

ἔξω δόμων τε xal πάτρας ὠϑεῖν ἐμέ -£- μ » Ut Ls e| ς ety eps, 

» ^ G - , , , , er 

ἄφετον ἀλᾶσϑα: γῆς ἐπ᾿ ἐσχάτοις ὅροις, 

x&i μὴ ϑέλοι, πυρωπὸν ix Διὸς μολεῖν 

χεραυνόν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσο: γένος. 695 

674. λείπει τάδε λέγουσαι. 671. συνουσιάσαι. 618. ὡς 

ἀπὸ τῶν ἀλόγων ζῴων. 679. παρὰ τὸ »dÀÀ' ἴομεν πλυνέουσαικ« 

(Hom. ἕ 31). 886. ἔπεμπεν (ml). 691. ἐντελλομένη (Gl.). 

672. ὄφει ante corr. M. πωλεύμεναι (πολ superscripsit m!) M. 
674. εὐδαίμων M, εὔδαιμον m. 678. μἠπολαχτίσησ M. 684. vux- 

τίφοιτ᾽ recc. νυχτέφοιτα δείματα A Nauck cl. Lycophr. 225. 687. φέλωε 

M, a super ox scripsit ml. 694. εἰ Naber. πυρωπὸν recc.: πυρωτὸν 

M. 695. ἑξαϊστώσοι Blomfield: ἐξαϊστώσει M. 
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τοιοῖσδε πεισϑεὶς Ποξίου μαντεύμασιν, 

, ἐξήλασέν με κἀπέκλῃσε δωμάτων 

ἄκουσαν ἄκων" ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαζξέ νιν 

Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

εὐδὺς δὲ μορφὴ xal φρένες διάστροφοι 700 
z Y 99 3 C Vui Era cup ur, 
ἦσαν, χεραστὶς. δ΄, ὡς ὁρᾶτ᾽, ὀξυστόμῳ 

- μύωπι χρισϑεῖσ᾽ ἐμμανεῖ σχιρτήματι 
* y ΄ 7 5 cr 
ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος 

, » ( ΄ 1 M 

“έρνης ἄκρην vs: βουχόλος δὲ γηγενὴς 
» 5 M x e , - 

ἄκρατος ὀργὴν Apyoc ὡμάρτει πυχνοῖς 705 
» INI ᾿ ^ 5 ^ ^ L4 ὄσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στέβους. 
2 ᾿Ν 7 NP S. , AN ΄ ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν αἰφνέδιος μόρος 

τοῦ ξὴν ἀπεστέρησεν. οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ 

μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 
, ' , 2 3 SN» M 5" - eo m 

κλύεις τὰ πραχϑέντ᾽- εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὅ τι 710 

λοιπὸν πόνων. σήμαινε: μηδέ μ᾽’ οἰκτίσας 

ξύνϑαλπε μύϑοις φευδέσιν- νόσημα γὰρ 

αἴσχιστον εἶναί φημε συνϑέτους λόγους. 

ΧΟ. ἔα ἔα, ἄπεχε, φεῦ: 

οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους 715 

μολεῖσϑαε λόγους 

696. ἀνεχρόνισεν᾽ οὔπω γὰρ ἦν τὸ μαντεῖον. 101. ὀξέως 

δάκνοντι: μόνον δὲ τὴν ὄψιν μετεβλήϑη εἰς βοῦν. 703. Κέρχνη 

κρήνη Ἄργους. τὸ ἀπὸ Κέρχνης κατιόν, ὅ ἐστιν ὄρος. καὶ ἣ ἄκρα 

δὲ ὄρος. 711. »μηδέ τέ μ᾽ αἰδόμενος μειλίσσεο μηδ᾽ ἐλεαέρων, 

ἀλλ᾽ εὖ μοι κατάλεξον« (Hom. y 96). 712sq. ὥραϊον (ml). — 

γνώμη (m!in altero margine). 718. τοὺς φευδεῖς. "714. σιώπα (Gl.). 

697. χἀπέχλεισεν M. 701. χεράστισ M 102. ἐμμανεῖς (a ut vid. 

erasum) M. 704. Λέρνης τε χρήνην Canter, fort. Πέρνης τε νᾶμα. 

109. πρὸ Μ, πρὸσ τη. 710. ὅ τε Turnebus: ἔτε M. 711. πόνων 

recc.: πόνον M. μηδ᾽ ἔμ᾽ primitus M. 712 φεύδέσσιν M. 714 

-- 121 coryphaeus canere videtur. 715. ηὔχουν schol: ηὐχόμην M. 
ξένους in versum proximum profert M. 
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ἐς dxoà» ἐμάν, οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα 

δύσοιστα πήματα, λύματα, δεέματ᾽ ἀμφήκει : 
΄ , ^ 2 , 

χέντρῳ φύχειν φυχὰν ἐμάν. 

io io μοῖρα μοῖρα, 720 
΄ ΟΡ. - »"Ζ 2] “ πέφρικ᾽ ἐσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿]οῦς. 

ΠΡ. πρῴ γε στενάξεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" 
2 , » y 10A v ^ Ἁ , ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν xal τὰ λοιπὰ προσμάϑης. 

X0. λέγ᾽, ἐκδίδασκε: τοῖς νοσοῦσέ vot γλυκὺ 

τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασϑαι τορῶς. 125 

ΠΡ. τὴν πρίν ys γρείαν ἠνύσασϑ'᾽ ἐμοῦ πάρα / / P» ρ 

κούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐγρήξετε φως" μαῦειν γὰρ τησὸξ πρὼτ &ypyeet 

τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης" 
M * - , 1 - * , 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ'᾽, οἷα yp? πάϑη 

τλῆναι πρὸς "Hoac τήνδε τὴν νεάνιδα. 780 
, ) 5, , , ^ 5 jJ , σύ τ᾽, Ἰνάχειον σπέρμα, τοὺς ἐμοὺς λόγους 

ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐκμάϑης ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

στρέφψασα σαυτὴν στεῖγ᾽ ἀνηρότους γύας" 

Xxólagc δ᾽ ἀφίξῃ νομάδας, οὗ πλεκτὰς στέγας 135 

πεδάρσιο: vaíoug" ἐπ᾽ εὐκύκλοις ὄχοις, 
e , LS - ΄ 

ἑκηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 

711. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ηὔχουν. — διότι βοῦς ἣν (Gl.). 118. ὀξεῖ 
» [4 ΄ ΄ - LI » - * , 

ἐξ ἑκατέρου μέρους, τροπικῶς. 722. πρὶν 7, σε μαϑεῖν τὰ λοιπά, 
^ z | 9 A ONE EOEL. » : - " 
δυσφορεῖς xat ϑαυμάξζεις ταῦτα. 151. ἁἀποστρέφει τὸν λόγον 

1 hr , ἂν ΄ , Y ΄ » 
πρὸς αὑτὴν. 733. ἀποφέρεται συνήϑως εἰς τὸ διαγράφειν Opr, 

ποταμούς, xai τὰ τοιαῦτα γνωστὰ ἄγνωστα. 136. ἐν ταῖς εὐτρό- 

χοις ἁμάξαις. 181. τοὺς ὥμους δηλονότι. 

121. εἰσιδυῦσα recc. 122. πρῶγε M, corr. in πρῶιγε m, ó supra 

scripsit (πρό γε) ml. τίσ M. 124. 126. paragraphos praefixit M, chori 

et Promethei notas addidit mil. 726. γρείαν recc.: χρεῖαν τ᾽ M. 

121. ἐχρήξετε M. 130. τῆνδε τῆνδε ante corr. M. 732. βάλ’ 

recc.: udó" M. 135. vepda0ac ante corr. M. 7136. ναίουσ᾽ recc.: 

véous M. 137. ἐξηρτυμένοι rec.: ἐξηρτημένοι M. 
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oig μὴ πελάζειν, ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας 

χρέίμπτουσα ῥαχέαισιν ἐκπερᾶν χϑόνα. 

λαιᾶς δὲ χειρὸς οἱ σιδηροτέκτονες 140 

οἰκοῦσ: Χάλυβες, οὃς φυλάξασϑαξ σε vp. 

ἀνήμερο: γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοε ξένοις. 

ξεις δ᾽ ὑβριστὴν ποταμὸν οὐ φευδώνυμον, 
2 «NQ 
ὃν μὴ περάσῃς, ob γὰρ εὔβατος περᾶν, 

κ Ἃ ' ?, A 7 , , , - 

πρίν ἂν πρὸς αὑτὸν Καύκασον μόλῃς, ὅρων 745 
σ » Y Σ - ΄ 
ὕψιστον, ἔνϑα ποταμὸς ἐχφυσᾷ μένος 

χροτάφων ἀπ᾿ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ vp, 

χορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 

βῆναι κέλευϑον, ἔνϑ᾽ Ἡμαζξόνων στρατὸν 
E ΕΞ ΕΘ z- 5 n θΞ σας ΄ T" M. 

ἥξεις στυγᾶνορ΄, at Osutaxupay ποτε 790 

χκατοικιοῦσιν dugt θερμώδονθϑ᾽, ἕνα 
—- , ^ F , 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος, 

ἐχϑρόξενος ναύταισι, μητρυιὰ νεῶν᾽ 
7T , 2 ew , a , 5 3 , 

αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσε xol μάλ᾽ ἀσμένως. 
5 A NE τὶ P] ? - , ,F , -€-- 

ἐσϑμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 755 
Ἁ Ω 5 σα , * 

Κιμμερικὸν ἥξεις, ὃν ϑρασυσπλάγχνως σε χρὴ 

738. ὑπὸ ἁλὸς τινασσομένας (τινασσομέναις schol. rec.) μὴ δὲ 

ὀρεινῶν, φησί, τόπων πορεύου, ἀλλὰ δι ἐναλίων. --- ἔϑνος. ἀντὲ yeve- 

χκῆς. τινὲς γυμνόποδας (ml) 742. προσπελαστοί. ἀδικοῦνταε γὰρ ot 

ἐχεῖσε ἀφικνούμενοι 143. τὸν ᾿ἀράξην. παρὰ τὸ ἀράσσειν καὶ ἠγεῖν ἐχείσε ἀφ μενοι. . QUE Z V. παρ D € ζ χε 

τὰ κύματα αὐτοῦ. 745 (immo 747). τῶν ἄχρων. 748. τὰς τοῦ 

Καυκάσου. 149. ὡς τὸ πρῶτον τῶν Ἡμαζόνων ἐν Σχυϑέᾳ οἰκουσῶν. p 
751. ποταμόν (Gl. m!). — ὅπου (Gl. ml). 752. ὡς τὸ »πολέμου 

στόμακ« (Hom. 7T 313) διὰ τὸ πᾶν τὸ εἰς αὐτὴν ἐμπῖπτον καταναλίσκειν. 

-- διὰ τὸ σχῆμα τοιοῦτον γνάϑου ὀνείας ἔχειν τὴν ϑάλασσαν ταύτην 

(m!) 784. at Ἡμαζόνες ὡς γυναῖχες γυναῖκά σε δδηγήσουσιν. 58. 

ταῖς ἐξόδοις. — τὰς Κασπίας λέγε: (Gl. m). 156. τὸν Κιμμερικὸν 

7138. γύποδασ M, wv super ac scripsit ml. ἀλλὰ yu?' ἁλιστόνοις 

Hermann. 742. πρόσπλατοι Elmsley: πρόσπλαστοι M. 743. 'YSpc- 
στὴν Schuetz (Υθρίστην Bothe). 150. στυγάνορα M. 751. χατ- 
᾿οἰχοῦσιν M, corr. m!. 158. ναύτηισι Μ. μητρυὰ M, corr. ml. 
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λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐχπερᾶν Mauocixóv: 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγας 

τῆς σῆς πορείας, Bóonopog δ᾽ ἐπώνυμος 
TN 1 - ἊΣ * , ZAR 

χεχλήσεται. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον 760 

ἥπειρον ἥξεις Ἡσιάδ᾽. do ὑμῖν δοχεῖ 
L4 - - , » * , 2 € e 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ᾽ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 
E A ed - , -» , ^ - Á, 

χρήξων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριφεν πλάνας. 

πικροῦ δ᾽ ἔχυρσας, ὦ κόρη. τῶν σῶν γάμων 165 

μνηστῆρος. οὃς γὰρ νῦν ἀκήχοας λόγους, 

εἶνα: δόκει got μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 

IQ. ἰώ pof pot, ὃ ἔ. 

ΠΡ. σὺ δ᾽ αὖ κέκραγας κἀναμυχϑέξη: τέ που 

δράσεις, ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ κακά; 710 

ΧΟ. ἢ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς; 

ΠΡ. δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτγρᾶς δύης. 

IQ. τέ δῆτ᾽ ἐμοὲ Gv κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχεε: 
E4 » , ^ - ^, 5» ' , 5 , 

Spp? ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας, 
σ 9 ἃ ΄ -. ’ , 

ὅπως πέδοι σχήφασα τῶν πάντων πόνων 115 

ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰς ἅπαξ ϑανεῖν 

ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶς. 

ΠΡ. ἢ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις, 

βύσπορόν φησιν, ὅς ἐστε πλήρωμα τῆς Ἠαιώτιδος λίμνης. — καρτε- 

ρικῶς (Gl. ml). 751. φάραγγα. 759. σημείωσαι περὲ τοῦ 

Βοσπόρου. 767. ὅσα ἤκουσας, ὡς προοΐμεον ἀκούειν σε γρή. 

7, μηδ᾽ ὅλον τὸ προοέμιον δ αὐτῶν πεπληρῶσϑαι. 168. ἐπὲ 

τοῖς ῥηϑησομένοις δυσχεραΐνε: ἡ Ἰώ. 109. ποιᾶς φωνῆς xal στε- 

ναγμοῦ εἶδος. 719. πέλαγός ἐστι πλῆϑος τῶν ἐσομένων αὐτῇ 

χακῶν" τὸ δὲ δυσχείμερον πρὸς τὴν ποιότητα. 

761. Geta" (accentu super « eraso) M, ᾿ἡσέδ᾽ Elmsley. 762. ὅμωσ 
M, ὁμῶς ml. 7604. ἐπέρριψε M. — 767. μηδέπω᾽ν Turnebus: po ἐπῶν 

M. 771. λοιπὼν ante corr. M. — 775. πέδοι Dindorf: πέδω M. 718. ἢ 

δυσπετῶς recc.: ἦδυ πετῶσ corr. ut videtur in ἡδυπετῶσ M. 
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eo ». τῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" 
σ Ἁ αὕτη γὰρ ἣν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή" 780 

γῶν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα pot προκεέμενον 

μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐχπέσῃ τυραννέδος. 

IQ. ἢ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς día; 

ΠΡ. ἥδοι ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 

IQ. πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω χαχῶς: 785 

ΠΡ. ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδε μαϑεῖν σοι πάρα. 

IQ. πρὸς τοῦ τύραννα σχῆπτρα συληϑήσεταε: 

ΠΡ. πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

IQ. ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 

ΠΡ. γαμεῖ γάμον τοιοῦτον à ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 790 

IQ. ϑέορτον, ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον. 

ΠΡ. τί δ᾽ ὅντιν᾽ ; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑα: τόδε. 

1Q. 7 πρὸς δάμαρτος ἐξανέσταται ϑρόνων; 

ΠΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα ie Me: πατρός. 

IQ. οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης: 195 

ΠΡ. οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ix δεσμῶν λυϑείς. 

IQ. τίς οὖν ὃ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός: 
' 

ΠΡ. τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐχγόνων sivat γρεών. P4 
"25 

IQ. πῶς εἶπας; 7 ̓ μὸς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν; 
2 

ΠΡ. τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 800 

IQ. ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ γρησμῳδᾶάα. / 5 / 7 4i μῳ 

188. ὡς ἀπιστοῦσα ἐρωτᾷ. 188. οὐχ εἰδὼς γὰρ λήφεται θέ- 

τιν, ἥτις τέξεται τὸν ἐχβάλλοντα αὐτὸν τῆς ἀρχῆς. 189. co! τῷ 

λέγοντε xal épof. 791. ἅμα ξηλοῦσα ἐρωτᾷ. 794. οὐχ ἡ Ἥρα. 
2 M 5 ΄ 

801. ἐμοὲ οὐ vorty. 

783. paragraphum praefixit M, personae notam superscr. ml. 

184sq. nullae personarum notae in M. 784. ἥδοιο ἄν rec.: ἥδοιμ᾽ 

ἂν Μ. 186. passiv aot (v cocin litura) M. fort. ὄντων σοι γεγαϑέναι 

πάρα. 186—806. paragraphos praefixit M, personarum notas superscr. 

m!. 788. αὐτοῦ ut vid M. 794. 7; ante corr. M. 798. cé? 
M. αὐτὸν ἐχγόνων recc.: αὐτῶν ἐγγόνων M. 800. ἄλλαισι Μ. 
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ΠΡ. xai μηδὲ σαυτῆς ἐχμαϑεῖν ζήτει πόνους. 

IQ. μή μοι προτείνων χέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

ΠΡ. δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 

IQ. ποίοιν; πρόδειξον αζρεσίν τ᾿ ἐμοὶ δίδου. 805 

ΠΡ. δίδωμ᾽- ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά cot 

φράσω σαφηνῶς. ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 

XO. τούτων σὺ τὴν μὲν τῇδε, τὴν δ᾽ ἐμοὶ γάριν 

ϑέσϑα: ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσης λόγους. 

xai τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 810 

ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα. τοῦτο γὰρ ποϑῶ. 

IIP. ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ᾽, οὐκ ἐναντιώσομαει 

τὸ μὴ οὐ γεγωνεῖν πᾶν ὅσον προσχρήξετε 

σοὶ πρῶτον. Ἰοῖ, πολύδονον πλάνην φράσω, 

ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 815 

ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείρων ὅρον, 

πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 
»5 7 

πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔστ᾽ ἂν ἐξίκη 
4 

πρὸς lopyóvsua πεδία Κισϑήνης, ἵνα 

Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόρα: 820 
- 

τρεῖς κυχνόμορφοι, κοινὸν ὄμμ᾽ ἐκτημένας, 

804. τῷ ἑτέρῳ τῶν δύο cot χάριν δώσω. 815. xal Πνδαρος 
4 

(Ol. X 3) »ποτιφρένας ἐμὰς (1. πόϑε φρενὸς ἐμᾶς) γέγραπται«κ. 816. 

τὸν Τάναϊν ποταμόν. » ὐρώπην δ᾽ Aoc Τάναϊς διὰ μέσσον (μέσον 

m) ὁρέζεικ (Dionys. Perieg. 14). 818. ἀφρώδη (Gl.). 819. ce- 

ρατεύεται. — ΟΠΚισϑήνη πόλις “εβύης ἢ Ain. 820. ai γραξαι 

(GI.). 821. τοῦτο κατὰ διαδοχὴν εἰς χεῖρα λαμβάνουσα: ἐφύλασσον. 

802. σαυτῆς recc.: σ᾽ αὐτὴσ τ᾽ M. 804. δυοῖν (ν ex c factum) M. 

805. ποίοιν (v in ras) M. 808. τούτοιν scribendum videtur. 809. 
Aóyou Elmsley, fort. λόγων. 810. τὴν λοιπὴν corr. ex τῇ λοιπῇ M. 

812. paragraphum praefixit M, Promethei notam add. τη}. In ἐναντίώ- 

couat fecit o ex o M. 813. μὴ γεγωνεῖν (οὐ superscr. m) et προσ- 

χρήξετε M. 816. ἠπεέροιν Herwerden. 817. φλογωπὰσ M. ἣἧἡλιο- 

στιβεῖσ (6 corr. ex εὖ M. Post 817 lacunam statuit Heathio auctore 

Brunck. 818. πόντου recc.: πόντον M. 
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povódoycec, ἃς οὔϑ᾽ ἥλιος προσδέρχεται 
2 - T0 o (ὃς , ΄ ΄ 
dxtioty οὔϑ᾽ ἡ νύχτερος μήνη ποτέ. 

πέλας δ᾽ ἀδελφαὲ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, 

δρακοντόμαλλοι lopyóveg βροτοστυγεῖς, 825 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς. 

τοιοῦτο μέν cot τοῦτο φρούριον λέγω: 

ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν. 

ὀξυστόμους γὰρ΄ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 
- , ,F - » 

γρῦπας φύλαξαι, τόν τε μουνῶπα στρατὸν 830 

ἩἨριμασπὸν ἱπποβάμον᾽, o? ypuoóppucov 
, “- M —- H ζ΄ , οἰκοῦσιν ἀμφὲ νᾶμα Πλούτωνος πόρου" 

τούτοις σὺ μὴ πέλαξε. τηλουρὸν δὲ γῆν 

ἥξεις κελαινὸν φῦλον, o? πρὸς ἡλίου 

ναίουσι πηγαῖς, ἔνϑα ποταμὸς Αἰϑέοφ. 895 

τούτου παρ᾽ ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίκῃ 

καταβασμόν, ἔνϑα Μυβλένων ὀρῶν ἄπο 

ἕησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ῥέος. 
fT , 3e 7 X ΄ 2 , 

οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρέγωνον ἐς γϑόνα 

Δεελῶτιν, οὗ δὴ τὴν μαχρὰν ἀποικίαν, 840 
J — , ^ , , 

ot, πέπρωται σοΐ τε xat τέκνοις xcíaat. 

827. ὕ σε δεῖ φυλάξαι. --- καταγωγήν, ἣν ὀφείλεις φυλάξασϑαι. 

829. καταπολὺ κράξοντας (ml). 880. πρῶτος ᾿Πσίοδος ἐτερατεύ- 

σατο τοὺς γρῦπας. 831. Φχυϑικὸν μονόρϑαλμον (m). 882. τοῦ 

πλουσίου ποταμοῦ Αἰϑιοπίας οὕτως λεγομένου, ἀπὸ τοῦ πολὺν εἶναι 

ἐκεῖ χρυσόν. 885. ὁ Νεῖλος (Gl.). 837. καταβασμὸς ὄρος 

διορέζον “ωιβύην καὶ Alyuncov. ἀπὸ τῆς γινομένης παρ᾽ αὐτοῖς βίβλου 

ἔπλασεν τὰ DüBÀwa (pg. 841. ἀντὲ τοῦ οἰκῆσαι (οἰκέσαε schol. rec.). 

822. μονόδοντες recc.: μονώδοντεσ M. 829. ΕΞ M. 

830. γρύπασ M. τώ τε corr. in róvre M. μουνῶπα M, μουνώπαν ml. 

831. ἱππόβαμον M, ἱπποβάμον᾽ ml. 832. πόρου recc.: πόρον M. 

833. τηλουργὸν M, corr. τη". Fort. τηλουροῦ δὲ γῆς. 837. βυβλίνων 
recc.: βιβλίνων M. 838. εὔποτο M, v addidit M vel m. 839. o5- 

τοσσε δώσει M, corr. in οὕτωσ o? ὅὁδώσει m! vel m. 
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τῶν δ᾽ εἴ τί got φελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 

ἐπαναδίπλαζε, καὶ σαφῶς ἐκμάνϑανε:" 
4 ' 3 ΕἾ £N ΄ ΄ 

σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 
' ^ ’ 

0v T, παρειμένον 845 ΧΟ. εἰ μέν τι τῇδε Àorm 
» - ΕΣ Àt 9. , " À , “ἃ 

/ τῆς πολυφϑόρου πλάνης, 

λέγ᾽: εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας, ἡμῖν αὖ χάριν 

δὸς ἥντιν᾽ αἰτούμεσϑα, μέμνησα: δέ που. 
' - , mM LZ ) 2 Ps ἘΞ 

ΠΡ. τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀκήχοεν. 
[rd - ἊΣ Ἃ — -- Ἁ , , , 

ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύουσά μου, 850 
n -- H "Py ὃς) ) 2 “- ϑ Pe , 

ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηχεν φράσω, 
— , ἜΞΞ EL 2 g-- Ξ 8 2 ^ 

τεχμριον τοῦτ αὐτὸ OO0US μυϑων ἐμων. 

ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐκλείψω λόγων, 

πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμε τέρμα σῶν πλανημάτων. 

ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς Ἠολοσσὰ δάπεδα, 855 
^ “5 , pm , p dá Y 4 Ὁ ἢ’ e 

τὴν αἰπύνωτόν τ᾿ ἀμφὲ Δωδώνην, tva 

μαντεῖα ϑᾶκός τ᾽ ἐστὶ θεσπρωτοῦ Διός, 

τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ προσήγορο: δρύες, 
΄ 3 m ^ 3 - EI " ΄ 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρέίως 

Υ ' M NA, 

προσηγορεύϑης ἣ Διὸς κλεινὴ δάμαρ 860 

μέλλουσ᾽ ἔσεσϑα:: τῶνδε προσσαΐνει σέ τι w-— 

842. ἄσημον, &vapÜpov. 843. ἐπανερώτα. 844. ἤπερ 

ϑέλω (Gl). 845. ὃ παρῆκας. 847. φιλανϑρώπως αἱ Ὦχεα- 

νέδες ἡγοῦνται γάριν ἰδέαν τοῦ (τὸ schol. rec.) ἀκοῦσαε τῆς λύσεως 

αὐτοῦ. 856. τὴν ὑφηλόνωτον, ἢ τὴν τραχεῖαν, παρὰ τὸ αἶπος. 

858. aí ἔμφωνο: (corr. in εὔφρωνοε m). 859. τῶν δρυῶν. 861. 

ὑπομιμνήσκει σε. --- τέρπει (Gl. m!). 

842. τῶν εἰ τι σοι ante corr. M. 843. ἐπανδίπλαζε Minckwitz 

(et Dindorf). 844 in marg. supplevit m. 848. ἥνπερ Hermann. 
849. paragraphus praefixa in M, Promethei notam add. ml. 851. ἐχ- 
ueuóyUrxante corr M. 862. δοὺσ (vinras) M. 865. γάπεδα Porson. 

856. αἰπύνωτ᾽ corr. in αἰπύνωτόν τ᾽ M. 857. ϑᾶχός τ᾽ ἐστὲ Brunck: 

ϑῶχοσ ἐστι M, τ᾽ adpinxit m. 859. αἰνιχτηρίωσ (lv corr. vel refecit 
m!) M. 861. προσσαίνει σέ τι recc.: προσαίν͵,εισάτὶ M, προσαένει 

σίτι et in marg. σ᾽ ἔτε ml. 

“ Ξ 
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ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν 

χέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον “Ρέας, 
b] - EET E ᾿ ΄ N 1 

ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι γειμάξζη δρόμοις 

χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχός, : 865 

σαφῶς επίστασ᾽, Ἰόνιος κεκλήσεται, 

τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενός, 

ὡς δέρχεται πλέον vt τοῦ πεφασμένου. 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς κοινὸν φράσω, 870 

ἐς ταὐτὸν ἐλθὼν τῶν πάλαε λόγων ἔγνος. 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη γϑονός, 

Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματε" 
2 m NE ^ ΄ » ἐνταῦϑα δή σε Ζεὺς τίϑησιν ἔμφρονα 

ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ ϑιγὼν μόνον. 875 

ἐπώνυμον δὲ τῶν Ag γεννημάτων 
- ΄ ' MI ^ 7 τέξεις χελαινὸν “βπαφον, ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει γϑόνα. 

πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 

863. xai ᾿ἡπολλώνιος (Argon. IV 827) ῥρονίέην ἅλα τὸν lóvtóv 

φῆσι. οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο. — ὅτι “Ρέας κόλπος ὃ Ἰόνιος πρώην ἐκα- 

λεῖτο. 866. ὅϑεν ὃ Ἰόνιος κόλπος οὕτω προσηγορεύϑη. 869. τοῦ 

φανεροῦ. ἀντὲ τοῦ καὶ τὰ κρυπτὰ εἶδεν T) ἐμὴ φρήν. 812. τῆς 

γυκτός. --- ἀναχρονισμός. 873. προσχώματε: τῷ ὑπὸ τοῦ ποτα- 

μοῦ ἐτησίῳ προσϑήματι τοῦ γώματος. φϑόνων δὲ σωμάτων (]. 885 

φϑόνον δὲ σωμάτων: τῆς νυχτός ex schol. 872). — ἐν ὑφηλῷ γάρ 

ἐστιν. 874. ἀνθρωπόμορφον. 875. ἀφοβοποιῷ (Gl). 876. ἢ 

τῶν Éx Διὸς γεννηϑέντων ἢ τῆς Διὸς ἐπαφήσεως. 817. μελάν- 

cepot γάρ εἰσιν οἱ Αἰγύπτιοι. 879. ὃ δΔαναός (Gl). --- αὲ Δαναοῦ 

ϑυγατέρες. πέμπτη δὲ οὕτως" Ἐπάφου “ιβύη, ἧς Βῆλος, οὗ Δαναός, 

οὗ at ν΄ ϑυγατέρες. 

864. παλιπλάχτοισι corr. in παλιμπλάχτοισι M. 865. fort. μέλλονϑ᾽ ὃ. 

866. iowoc ante ras. M. χεχλήσεται recc.: χληϑήσεται M. 872sq. in 
marg. ζτ adscripsit m, 874. τίϑεισιν M, ἢ superscripsit m. 876. γέ- 

νημάτων M, corr. m. 879. πεντηχοντάπαις recc.: πεντηχοντόπαισ M. 
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πάλιν πρὸς Ἄργος οὐχ ἑκοῦσ᾽ ἐλεύσεται 880 

ϑηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάμον 

ἀνεφιῶν: o? δ᾽ ἐπτοημένο:ι φρένας. 

x(oxot πελειῶν οὐ μαχρὰν λελειμμένοι, 

ἥξουσι ϑηρεύσοντες οὐ ϑηρασέμους 

γάμους, φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει ϑεός. 885 

Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυκτόνῳ 
ν , , , 

Ape: δαμέντων νυκτιφρουρήτῳ ϑράσει" 

υνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ γυνὴ γα pre E 5 cepet, 

δίϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάφασα ξίφος. 

τοιάδ᾽ ἐπ᾿ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑο:ι Κύπρις. 890 

μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 

χτεῖναε σύνευνον, ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑδήσεται 

γνώμην δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται, 
^f » b ^ 

κλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος. 

αὕτη κατ᾽ Apyog βασιλικὸν τέξει γένος" 89ὅ 
΄“- , ^o - 2 ^ —- 

μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν τορῶς. 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσετα: ϑρασὺς 

τόξοισι κλεινός. ὃς πόνων ix τῶνδ᾽ ἐμὲ 
A E -- , LS Ξ Ν € — À L ^ 

60st. τοιόνδε γρησμὸν $ παλαιγενὴς 

μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς θέμις" 900 
[rd NP! v - Nw τσὶ , 

ὅπως δὲ χώπῃ, ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 
- 

ν, σύ τ᾿ οὐδὲν ἐκμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

882. ἀγαπῶντες λίαν αὐτάς (ml). 888. πελείας τὰς νύμφας 
φησί: ἀφροδισιακὸν γὰρ τὸ ὄρνεον: τοὺς δὲ νυμφίους κέρκους διὰ τὸ 

ἁρπακτικόν. 885. αὐτοῖς τοῖς σώμασι τιμωρηϑήσονται, ϑεῶν νε- 

μεσησάντων αὐτούς (αὐτοῖς Rob.). 881. τῷ νυχτὸς ἐπιτηρήσαντε" 

νυχτὸς γὰρ αὐτοὺς &iAov. 895. Ἄβαντα. 901. ὅπως δὲ ἔγω 

τύχης καὶ δι᾽ ἣν αἰτίαν λυϑήσομαι, πολλοῦ λόγου ἂν εἴη τοῦτο. 

881. ϑηλυσπόροσ M. 884. ϑηρεύοντες recc. 890. ἐπ᾽ recc.: 

ἐσ M. 892. àrauBAovÜYssrarrecc.: ἀπαμβλυϑήσεται M. 898. δυοῖν 

recc.: δυεῖν M. 898. χλεινός recc.: xàetvote M. Fort. χλεινὸς tvtc 

ὃς πόνων ἐμέ. 899. γραισμὸν ante corr. M. 
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IQ. ἐλελελελελεῦ, 

ὑπό μ᾽ αὖ σφάχελος xai φρενοπληγεῖς 

pavíat ϑάλπουσ᾽, οἴστρου δ᾽ ἄρδις 905 

χρέεε μ᾽’ ἄπυρος- 

οαδία δὲ φόβ ἔνα λαχτίέζει χραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει. 
^ ΠῚ » » €3 

τροχοδινεῖται δ᾽ ὄωμμαϑ᾽ iAGyOrv, 
ΞΞΑ ΔΑ ΣΤ ΣΝ ὑπ ΠΣ ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι: λύσσης 

, ΄ ΄ » ΄ 

πνεύματι μάργῳ, γλώσσης ἀχρατής" 910 

ϑολεροὶ δὲ λόγοι παίουσ᾽ eixj, 
4 

στυγνῆς πρὸς χύμασιν ἄτης. 
4 1 

m ' τ * [a] 

str. XO. 7 σοφὸς ἢ σοφὸς ἦν ὃς 

πρῶτος ἐν γνώμᾳ τόδ ᾿ ἐβάστασε xat γλώσ- 

oq. διεμυϑολόγησεν, 915 

ὡς τὸ κηδεῦσαι xa ἕξαυ- 
' » 

τὸν ἀριστεύει μαχρῷ, 

xal μήτε τῶν πλού- 

τῳ διαϑρυπτομένων 

μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 920 

903. ϑρηνῶδες ἐπίφρϑεγμα. 904. σπασμὸς τοῦ ἐγκεφάλου. 
ὃ A E 

905. 7 ἀχμὴ τοῦ πάϑους. 906. ἢ (7 Vitelli) πολύπυρος διὰ τὸ σφο- 

δρὸν πάϑος ἢ πῦρ μὴ ἔχουσαι. Φ907. ἀντὲ τοῦ παράφρων γίνεται ὑπὸ 

τοῦ φόβου. 908. οὐκ εἰμὲ ἐν τῷ καϑεστῶτι. 909. δρόμου: τῆς ὀρϑῆς 
CN S ET. € HJ , - M 

6009 (6000 m). 910. ὑπὸ τῆς μανίας (μανῆς ante corr.) ur κατε- 

ΤΩΝ τῆς γλώττης, ἀλλὰ παίουσα. 911. τεταραγμένο: δὲ λόγοι ὡς 

ἔτυχε προσπταίουσι τῷ τῶν χακῶν κλύδωνε, τουτέστιν ὑπὸ ὀδύνης πολλὰ 

λαλῶ. 914. ἐδοκέμασεν᾽ »ἐπεὲ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃς« 

(Hom. e 405). 916. xa? Πίνδαρος (Pyth. II 64)" »χρὴ δὲ καϑ᾽ ἕαυ- 

τὸν παντὸς ὁρᾶν μέτρον. εὐναὶ δὲ παράτροποε ἐς κακότητά τε 

ἀϑρόαν &£faAov«. — χατὰ τὰ ἴδια μέτρα. 919. ἐντρυφώντων (GI.). 

903. ἐλελεῦ ἐλελεῦ Pauw. 907. xpaóía recc.: xapóta M. 908. ὄμ- 

par M. 911. παίουσ᾽ recc.: πταίουσ᾽ M. 913. ἦν delet Triclinius. 

ἣν |9e M. 914. xai | γλῶσσα corr. in γλώσσαι M. — 918, πλούτῳ M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 4 
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ὄντα γερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

antistr. μήποτε μήποτέ μ᾽. ὦ 

- v» - Μοῖραι, λεχέων Διὸς εὐνά- 

τειραν Ἰδοισϑς πέλουσαν. 

μηδὲ πλαϑείγνν γαμέτᾳ 925 
' - 2 » - 

τινὲ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 

ταρβῶ γὰρ ἀστερ- 

γάνορα παρϑενέαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς ἀμαλαπτομέναν. 

δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 990 

epod. ἐμοὶ δ᾽ ὅτι μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος 
»ν , l3 d At 

ἄφοβος οὐ δέδια, μηδὲ χρεισ- 
΄ - Y v 

σόνων ϑεῶν ἔρως ἄφυ- 

xcov ὄμμα προσδράχκοι με. 

ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὃ πόλεμος, ἄπορα 935 
, 95.) » » ^ F 

πόριμος, οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοέμαν" 
^ ^ ^ , [d - τὰν Διὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

τιν ὅπᾳ φύγοιμ᾽ ἄν. μη / t 

ΠΡ. 7 μὴν ἔτι Ζεύς, καίπερ αὐϑάδης φρενῶν, 

&acat ταπεινός, οἷον ως} αρτύεται 940 

925. ἀπὸ τοῦ πελάζω πλάξω (ml) — γαμέταν τὸν ἔγοντα σύνοι- 

xov ϑεάν' διὰ τὸν Δία xat τὸν τῆς ρας ζῆλον (ml). 921. ἣν 

οὐ στέργει ὃ γενόμενος αὐτῆς ἀνήρ’ ἢ (litrae — c7»? --- erasae) 

τὴν ὑπὸ ἀρσένων στεργομένην. 929. ἅμα τῷ γάμῳ: λείπει γὰρ 

τὸ ἅμα. 981. ἴσος. 982. μηδὲ ἐπίδοι με ὁ ἔρως χρεισσόνων 

ϑεῶν, ὅς ἐστιν ἄφυκτον ὄμμα. 935. ὃ πρὸς κρείσσονας πόλεμος 

ἀχαταμάχητος. 936. πόριμος αὐτοῖς. 940. ἑτοιμάζεται (ml). 

929. μοῖρα αἱ videtur M, μοῖραι ml. 925. πλαϑείην γαμέτᾳ Can- 

ter: πλαϑείην (c supra ad 9 adscripsit et » adpinxit ml) ἐν γαμετῶει 

(corr. m! in rapéca:) M. 929. γ᾽ ἀμαλαπτομέναν Weil (γ᾽ abiecit 
Dindorf): γάμω δαπτυμέναν M. 930. δυσπλάνοις et ἀλατείαις recc.: 

δυσπλάγχνοισ et ἀλατείαισι M. 932. οὐ δέδια delet Bothe. 934. 

προσδράχοι Salvinius: πρυσδάρχοι M. 938. ὅπα M, ὅπη ml. 939. 
αὐϑάδης φρενῶν M, δὴ et po supra adscripsit m! (αὐϑάδη φρονῶν recc.), 

:940. oto« M, ν adpinxit ml. 
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γάμον γαμεῖν, ὃς αὐτὸν ix τυραννέδος 

ϑρόνων τ᾽ ἄιϊστον ἐκβαλεῖ" πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 

Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται, 
[e] 5 , 5 “« - , 

ἣν éxnícwwv ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 

τοιῶνδε μόχϑων ἐκτρυπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 945 

δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαε cac ἐτ ὑτῷ πλὴν ἐμ οξιεςξ φως. 

, ' WD TN * , ' M , 

ἐγὼ τάδ᾽ oiüm y« τρόπῳ. πρὸς ταῦτά νυν 

ϑαρσῶν καϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 

πιστὸς τινάσσων τ᾽ ἐν γεροῖν πύρπνουν βέλος. 
»5w* ' ? - lod 5 , 5e Ἁ Ἁ $, 

οὐδὲν γὰρ αὑτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρχέσει τὸ μὴ OU 950 

πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά" 
^ - 

τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασχευάξεται 

π᾿ αὐτὸς αὑτῷ, δυσμαχώτατον τέρας" 

€ δὴ χεραυνοῦ κρείσσον᾽ εὑρήσει: φλόγα 

βροντῆς ϑ᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον, 955 

ϑαλασσέίαν τε γῆς τινάκτειραν νόσον, 
’΄ Ψ * M Ned ^ 

cpíatyav, atyuzv τὴν Ποσειδῶνος, σκεδᾷ. 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς χαχῷ μαϑήσετα: 
σ , 2 » κ * ἮΝ , INA 

ὅσον τό τ᾽ ἄοχειν καὶ τὸ δουλεύειν δέχα. 

X0. σύ ϑὴν ἃ χρήξεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 960 

ΠΡ. ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

941 (i. 942). ἡφανεσμένον (τη1). 948. πληρωϑήσεταε (τη). 947. 

xal à τρόπῳ. 948. τῇ βροντῇ καὶ τῷ κεραυνῷ. — ὑφηλοῖς τόποις 

(Gl. rec.). 951. μὴ δυνάμενα ἐπανορϑωϑῆναι. 953. τὸν τεχ- 

ϑησόμενον ἐξ αὐτοῦ. 960. τῇ γλώττῃ κατηγορεῖς. ἐποιωνέζῃ 

χατὰ τοῦ Διὸς ἃ βούλει γενέσϑαι αὐτῷ. --- κατὰ ἐρώτησιν. 

942. ϑρόνων τ᾽ recc.: ϑρόνων M. δ᾽ Turnebus: τ᾽ M. 948. τόδ᾽ 
M, τότ᾽ τη]. 944. δηναιὸν M, wv superscripsit ml. 945. τοιόνδε 

M, ὦ superscr. ml. 947. νῦν M. 949. πιστωσ M, ὁ superscr. m. 

954. εὑρήσει recc.: εὁρήσοι M. 956. vóaw» ante corr. M, quod ex 

interpretamento ἔνοσιν et —«» (βάϑρων Herwerden) conflatum videtur. 

958. xaxàv M, à superscr. ml. 959. ὅσσον M. ἀρχὲ» (i.e. ἀρχὴν) M, 
ἄρχειν m. 960. σύϑην M, σὺ δὴν ml. 961—967. paragraphi 

praefixae in M, personarum notas superscr. ml. 
; 4* 
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ΧΟ. xal προσδοκᾶν γρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; 

ΠΡ. καὶ τῶνδέ y! ἔξει: δυσλοφωτέρους πόνους. 

X0. πῶς οὐχὲ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐχρέπτων ἔπη; 

ΠΡ. τί δ᾽ à» φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον: 965 φοβοιμὴν à 

X0. ἀλλ ἄϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγίω πόροι. 

ΠΡ. ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω: πάντα προσδοχητά μοι. 

X0. οἱ προσκυνοῦντες τὴν δράστειαν € 

ΠΡ. σέβου, προσεύχου. ϑῶπτε τὸν χρατοῦντ᾽ ἀεί. 

ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ ἢ μηδὲν μέλει. 970 

δράτω, χρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν vpóvov, 

ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξε: ἥξοῖς. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχω, 

τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον" 

σι πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἐλήλυϑεν. 97 

Ἑρμῆς. σὲ τὸν σοφιστήν, τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον, 

τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 

πορόντα τιμάς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 

πατὴρ ἀἄνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 
5» τ " , , , 

αὐδᾶν πρὸς ὧν τ΄ ἐχεῖνος ἐχπίπτει χράτους. 980 

xai ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνικτηρίως, 
33532 y ΄ ^ E 
ἀλλ᾽ αὔϑ᾽ ἕκαστα φράξε, μηδέ por διπλᾶς 

ὁδούς, Προμηϑεῦ, προσβάλης" δρᾷς δ᾽ ὅτι 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐγὲ μαλϑαχέζεται. 

963. δυσπαύστους (ml). 967. οὕτως ὑπερηφάνως xai ἀφόβως 

εἶπεν. 969. ϑώπευε (Gl). 978. ἄγγελον, ἀπὸ τοῦ τρέχεν. 977. 

τοῖς ἀνϑρώποις. 982. ὅ ἐστι μὴ κάματόν μο: διπλοῦν προξενήσῃς 
e wp , - [4 , b M L4 , -- 

δεύτερόν με ποιῶν ὑποστρέφαι. 984. τοῖς μὴ πειϑομένοις αὐτῷ. 

963. ἔξεισ ante ras. M. — 964. πῶς ó'recc. ^ 905. δ᾽ ἂν recc.: δαὲ M. 
966. τοῦδ᾽ ἔτ᾽ Elmsley: τοῦδέ γ᾽ M. 9069. ϑῶπτε M, τ delevit et ϑώπευε 

superscr. m. aieí primitus M. 976. ὑπέρπιχραν M. 977. ἐξαμαρ T *v« 

M, ἐξαμαρτόντ᾽ m. ἐφημέροις (vel τὸν ἐφημέροις) recc.: τὸν ἡμέροισ M. 

980. πρὸσ * τ᾽ M, ὧν inseruit m. c? delet Elmsley. 982. ἔχαστ᾽ Ex- 
φραξε recc. μηδ᾽ ἐμοὲ ante corr. M. 
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ΠΡ. σεμνόστομός γε xal φρονήματος πλέως |. 985 
z - ΄ P] [4 - e ΄ 
ὁ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

γέον νέοι χρατεῖτε καὶ δοκεῖτε δὴ 
n » - ΄ b , 2 “Ὁ ΑΝ 2 ' 

ναίειν ἀπενϑῇ πέργαμ᾽ ' o0x ἐκ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
^. , , , 2 Á, - 

δισσοὺς τυράννους ἐχπεσόντας ἡσϑόμην; 
΄ ^Y M GL m 3i. 42 , 

τρέτον O£ τὸν νῦν XO'0RyOUV- ἐπόφόμοε 990 

αἴσχιστα xat τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ 

$5 

πολλοῦ ys xai τοῦ παντὸς ἐλλεέπω. σὺ δὲ 

χέλευϑον ἥνπερ ἦλϑες ἐγχόνει πάλιν" 

πεύσῃ γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ 995 ἐξ A γ "| Doc . pete eue. 

EP. τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 

€ τάσδε σαυτὸν πημονὰς καϑώρμισας. ων 

ΠΡ. τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, 
2 ^ 2 - , , 2 ΄ P 5 , 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

EP. χρεῖσσον γὰρ οἶμαι τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 1000 
^ M -Ὁ Y " » 
ἢ πατρὲ φῦναι Ζηνὲ πιστὸν ἀγγελον. 

ΠΡ. οὕτως ὑβρέζειν τοὺς ὑβοέζοντας χρεών. 

EP. γλιδᾷν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 
᾿ 1 1 

988." πρώτους τοὺς περὶ Ὀφίωνα καὶ Εὐρυνόμην, δεύτερον τοὺς 

περὶ Κρόνον. πέργαμα δὲ ἁπλῶς τὰς οὐρανοῦ ἀκρωρείας" κατεχρή- 

σατο ὃέ. 998. πολλοῦ με δεῖν (δεῖ Dind.) πρὸς τὸ ταρβεῖν, μᾶλ- 

λον δὲ τοῦ παντός. --- σημείωσα: τὸ πολλοῦ ys καὶ δεῖ, πολλῷ γε 

χαὶ δέω (σημείωσα: πολλοῦ ἐλλεέπω ἀντὲ τοῦ πολλοῦ γε xai δεῖ ἢ 

πολλοῦ γε xai δέω schol. rec.). 1008. τρυφᾶν, ἀνέεσϑαι. 

985. paragraphum praefixam in M mutavit in personae notam m!. 988. 

ναί ante corr. M. — 991. xai χάχιστα Herwerden. 992. ὑποπτήσειν ante 

oorr. M. 993. γε recc.: δὲ M. 996. 998. paragraphi praefixae in M, 

nomina addidit m1. 997. χαϑώρμισας recc.: xa? p*osac (o ex t vel ὦ 
factum) M. 1000. 1002. personarum notas in M omissas addidit (cum 
Tyrwhitto) Erfurdt. 1001. φῦναι recc.: φῆναι M. πιστὸν recc.: πιστὸν 
δ᾽ (δ᾽ mutavit in γ᾽ m!) M. Ante 1002 versum excidisse vidit Reisig, 

Promethei fuisse monuit Keck. 1003—1018. paragraphis personas notat 

M, nomina supersc. m!, nisi quod Promethei notas 1012. 1013 et Mer- 

curi 1012 iam M addiderat. 
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ΠΡ. χλιδῶ: χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 

ἐχϑροὺς ἴδοιμι" xa? σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 1005 

EP. 7 χἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ: 

ΠΡ. ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω Boc, 

S 

ὅσο: παϑόντες εὖ χαχοῦσί μ᾽ ἐχδέκως. 

EP. χλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ μιχρὰν νόσον. 

ΠΡ. νοσοῖμ᾽ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγ εῖν. 1010 

EP. εἴς φορητὸς οὖχ ἄν. εἰ πράσσο:ς χαλῶς. 

ΠΡ. ὦμοι. ΕΡ. τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐχ ἐπέσταται. 

ΠΡ. ἀλλ᾽ ἐχδιδάσχει πάνϑ᾽ ὁ γηράσκων χρόνος. 

EP. xai μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 

ΠΡ. σὲ γὰρ προσηύδων o)x ἂν ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην. 1015 

EP. ἐρεῖν ἔοιχας οὐδὲν ὧν yprtet πατήρ. 

ΠΡ. καὶ μὴν ὀφείλων y ἂν τίνοεμ᾽ αὐτῷ χάριν. 

EP. ἐχερτόμησας δῆϑεν ὡς παϊδά με. 

ΠΡ. οὐ γὰρ σὺ παῖς τε χἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος, 

εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τ πεύσεσϑαι πάρα: 1020 

o)x ἔστιν αἴχισμ᾽ οὐδὲ μηγάνημ᾽ ὅτῳ 

zpo-péjevaí με Ζεὺς γεγωνῆσα: τάδε, 

πρὶν à» γαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὸς ταῦτα ῥιπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 

1007 (i. 1008). συνῆλθεν γὰρ αὐτοῖς κατὰ τῶν Τιτάνων. 1009. 

ἐξ ὧν λέγεις. 1012. τὸ οἴμο: λέγε:ν. 1018. xdxzivoc οὖν τῷ 
χρόνω μαϑήσετα: τὸ στενάξειν. 1014. σὺ δὲ οὐδὲ ὑπὸ τοῦ χρόνου 

παιδεύῃ. 1018. ó νοῦς" χαλῶς λέγεις με μὴ φρονεῖν" εἰ γὰρ ἐγὼ 

ἐφρόνουν, ὑπηρέτῃ Got ὄντι οὐκ ἂν διελέχϑην (διηλέχϑην m). 1017. 

τοῦτο ἐν εἰρωνείᾳ. 1024. γρ. αἰϑεροῦσσα. 

1004. χλιδόντασ M, corr. mt. 1006. συμφορᾶς rec. 1009. σμεχ- 

pà» Brunck. 1012. ΠΡ. ὥμοι. | EP. ὥμοι, τόδε Lachmann. 1018. 

ὡς zai ὄντα ps recc., ὥστε παῖδά pc Hermann. 1019. personae 

notam om. M, add. ml. zai ἔτι M. — 1020. πεύσεσϑαι recc.: πευσεῖσϑαι M. 

1022. προστρέφεται M, c delevit et in marg. προτρέ adscripsit πο" 

1024. αἰϑαλοῦσσα Canter: αἰϑάλουσα M. 
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λευκοπτέρῳ δὲ νιφράδε καὶ βροντήμασι 1025 

χϑονίοις χκυκάτω πάντα xai ταρασσέτω᾽ 

yvápdec γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὥστε καὶ φράσαι 

πρὸς οὗ γρεών wt ἐκπεσεῖν τυραννέδος. 

EP. ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεταί. 

ΠΡ. ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 1030 

EP. τόλμησον, ὦ μάταιξε, τόλμησόν ποτε 

πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

ΠΡ. ὀχλεῖς μάτην με κῦμ᾽ ὅπως παρηγορῶν. 

εἰσελϑέτω σε μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 1035 

xal λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

γυμαικομέμοις ὑπτιάσμασιν γερῶν 

λῦσαΐ με δεσμῶν τῶνδε᾽ τοῦ παντὸς δέω. 

EP. λέγων ἔοικα. πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν' 

τέγγῃ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλθάσσῃ λιταῖς 1040 

ἐμαῖς. δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

πῶλος βιάζῃ καὶ πρὸς ἡνίας μάχῃ. 

ἀτὰρ σφοδρύνῃ γ᾽ ἀσϑενεῖ cogícpact: 

αὐϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντε μὴ καλῶς 

αὐτὴ xa" αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σϑένει. 1045 

1025. λευκῇ καὶ ταχείᾳ ((61].). 1080. τεϑεώρηται. 1033. 

λαλῶν ὡς πρὸς χῦμα ἀναΐσϑητον (ml). 1038. εἰς τὸ ποιῆσαι 

τοῦτο. 1089. γρ. ἀλλ᾽ ἐρεῖν μάτην. 1048. ϑρασύνῃ. σό- 

φίσμα τὴν προαγόρευσιν τῆς ἐκπτώσεως. ἀσϑενεῖ καὶ ἀδήλῳ (ml). 

1044. γνώμῃ (ml). 1045. ἔσον ἐστὲ τῷ μηδενέ. 

1027. γνάφει M. φράσαι recc.: φράσειν M. 1029 —31. paragra- 

phos praefixerat M, erasit et personarum notas add. m!. 1029. νῦν M. 

1030. ὦπται schol. et recc.: à zat M. 1034. μήποϑ᾽ recc.: μηπάϑ᾽ 
et in marg. ἔτ M, μή ποϑ’ ὡς in marg. adscripsit m!. 1036. στυγόμενον 

M, στυγούμενον ml. 1087. ὑπτιάσμασι M. 1039. paragraphum prae- 

fixit M, notam add. m!. πολλὰ χἄλλ᾽ ἐρεῖν μάτην schol, ut videtur. 

1040sq. xéap λιταῖς Robortellus, unde χέαρ | λιταῖς (deleto ἐμαῖς) Porson. 
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σχέφαι δ᾽, ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῆς λόγοις, 

οἷός σε χειμὼν xai χκαχῶν τρικυμέα 
» ΕῚ », Ll ' ^ Lh 

ἔπεισ᾽ ἄφυκτος: πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρίδα 

φάραγγα βροντῇ xai χεραυνίᾳ φλογὲ 
* , απ, Ἁ ^, m. ἐν 

πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ χρύφεε δέμας 1050 
M , , ^5 , , 

τὸ σόν, πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

μακρὸν δὲ μῆχος ἐχτελευτήσας χρόνου 

Y Son INDIES -SMSIEUBE" € ἄφορρον ἥξεις εἰς φάος (0g δέ τοι 
' ΄ ^ ' ; ΄ , n 

πτηνὺς κύων, δαφοινὸς αἰετός, λάβρως 
: : ; RU s 
διαρταμήσε: σώματος μέγα ῥάκος, 1055 

ἄκλητος “ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος, 
* , ΑΝ Li jJ , 

χελαινόβρωτον δ᾽ ἥπαρ ἐχϑοινήσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσϑόχα, 

πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 

φανῆ, ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 1060 

“Ἅιδην κνεφαῖά τ᾿ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 
MI m , ) c σ᾿» b] , πρὸς ταῦτα βούλευ᾽" ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 

ὃ κόμπος, ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένος" 

φευδηγορεῖν γὰρ οὐχ ἐπίσταται στόμα 

τὸ Jdiow ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 1065 

πάπταινε xai φρόντιζε, μηδ᾽ αὐϑαδίαν τοῖος € t! φροντέςξ,. μὴ DUGOC 

εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ ποτέ. 
Υ̓͂ € - ' Cp ΄“«- 2 » , —— 

X0. ἡμῖν μὲν “Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 

1048. τραχεῖαν (Gl. rec.). 1049. τὸν Καύκασόν φησ: (ml). 
Ἁ , Ἁ ΄ — , , 

1051. τὸ ἀπόρρηγμα xat xotÀmpa τῆς πέτρας. — χάσματος ysvo- 

μένου μετέωρος ἔσῃ χρεμάμενος τῶν χειρῶν. 1055. τὸ δέρμα. 

1066. ἄκλειστος. 1057. τὸ μελαινόμενον ἐκ τῆς βρώσεως 1059. 

ὡς τοῦ βοηϑοῦντος ταῦτα (ταὐτὰ Paley) πεισομένου. 

1048. ἀφύχτωσ M, oe super oc scripsit m! (ἄφρυχτος recc.). 1053. 

δέ got rec. 1057. ἐχϑοινάσεται Nauck. 1058. τε recc.: cov M. 

1060. ἀναύγητον M, 9 super y scripsit ml. 1063. λίαν εἰρημένοσ 

corr. ex λείαν εἰριμμένοσ ut videtur M. fort. ὀρϑούμενος. 1067. Zpet- 

vov corr. in ἀμεένον᾽ M. 
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, » , - M 2 Ὁ“ 

λέγειν: ἄνωγε γάρ σε τὴν αὐϑαδίέαν 

μεϑέντ᾽ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 1070 
- - ' 5» ' 2-2 Lf 

πιϑοῦ" σόοφῳ y^p Gt07 00V εξαμαρτάᾶνξειν. 

ΠΡ. εἰδότε τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ΝΟ 

πυρὸς ἀμφήκης βόστουγος. αἰϑὴρο ὃ ρος ἀμφὴηκχης | τρύχος, QUTD 

ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφακέλῳ c' 
, , , , ἊΣ , 9 , 

ἀγρίων ἀνέμων: γϑόνα δ᾽ ἐκ πυϑμένων 
*, -ς » ἐς; p ^ , ' 

αὐταῖς ῥέζαις πνεῦμα xpaoatvyot, 

χῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοθϑέῳ 1080 

συγχώσειεν 
—- b ,? , » " ^W 

τῶν τ᾽ οὐρανίων ἄστρων διόδους, 
» i] ἡ Mi » 

ἔς ve χελαινὸν Τάρταρον ἄρδην 
er Ὁ 5 à] , 

ῥίψειε δέμας τοὐμὸν ἀνάγκης 

τερραῖς ὃνναις" 1085 
, , ΄ 3 », e 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώσει:. 

EP. τοιάδε μέντο: τῶν φρενοπλήκτων 
, P bd b E " 5 m βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἐστὶν ἀκοῦσαι. 

΄ ÀJ 2 3 ΄ » *, , 

ví γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ rapamnatetw 

$ τοῦδ᾽ εὐχή, τί yaÀà μανιῶν: 1090 

1071. γνώμη. 1073. σημείωσαι: ὡραῖον. 1076. 7 ἕλι- 

χοειδὴς τοῦ πυρὸς χαταφορά. ἀμφήχης δὲ ὀξύς. -- ἀήρ (ml). 

1077. σπασμῷ, συντόνῳ κινήσει. — σῆφις (cetera -- χεφαλῆς ἐγκε- 

φάλουξ — in codice parum comparent) (m!). 1079. σύν (m!). — 

ϑεμελέοις (Gl. rec.). — χενοΐῃ (Gl.rec.. 1081. συγκαλύφειεν (Gl.). 

1089. μὴ παραφρονεῖν. — αὐτόν (Gl. rec.). 

1071. πεϑοῦ recc.: πεώϑου M. 1075. ἐπ᾿ ἐμοὲ ῥιπτέσϑω recc.: 

ἐπέ μοι ῥιπτείσϑω Μ. 1080. χῦμα δὲ superiori v. addit et 1080. 1081 

coniungit M. 1082. τῶν οὐρανίων Weil. 1083. scribendum εἴς. 

1089. μὴ οὐ scripsi: μὴ M. 1090. 5 τοῦδ᾽ εὐχή Winckelmann: ἢ 
τοῦδ᾽ εὐτυχῆ (spiritum et accentum super η addidit m) M (i. e. 7; τοῦδ᾽ 
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ἀλλ᾽ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἱ πημοσύναις 

συγκάμνουσα:ι ταῖς τοῦδε τόπων 

μετά mot χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοῶς, 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 

βροντῆς μύχημ᾽ ἀτέραμνον. 1095 

X0. ἄλλο τι φώνει xai παραμυϑοῦ μ᾽ 

ὅ τι καὶ πείσεις" 00 γὰρ δή που 

τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 

πῶς με κελεύεις χαχότητ᾽ ἀσχεῖν:; 

μετὰ τοῦδ᾽ ὅ τι γρὴ πάσχειν ἐϑέλω" 1100 

τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον, 

x0)x ἔστι νόσος 

100 ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 

EP. ἀλλ᾽ οὖν μέμνησϑ᾽ ἁγὼ προλέγω" 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι 1105 

μέμφησϑε τύχην, 

εἴπηϑ᾽ ὡς Ζεὺς ὑμᾶς 

πρόοπτον πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" ΠΝ 

? ὧν, 
μὴ δῆτ᾽, αὐταὶ δ᾽ ὑμᾶς αὐτάς. 

εἰδυῖαι γὰρ xo0x ἐξαίφνης 1110 

οὐδὲ λαϑραίως 

εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

ΠΡ. xai μὴν ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ 

1091. ὦ Ὠχεανέδες. 1094. ματαιώσῃ, παραπλῆγας ποιήσῃ. 

1098. παρήγαγες εἰς τὸ καταλεῖψα: τὸν Προμηϑέα. 1100. συμ- 

πάσχειν αὐτῷ οὐ παραιτοῦμαι. 1109. λείπει: τὸ αἰτιᾶσϑε. 

εὐχή et ἣ τοῦδε τύχη), εἰ τάδ᾽ in marg. adscripsit m!. 1091. in 
marg. ὅτ m. γ᾽ αἱ Turnebus: γε M. 1093. xoc rec.: zou M. 

1102. ἔστιν Μ. 1104. οὗ M. ἀγὼ Porson: ἅτ᾽ ἐγὼ M. 1109. aó- 
τὰσ M. 1110. xai οὖχ M. 1112. ἀπέρατον M, v» super τ scripsit 

mi, 1114. paragraphus praefixa in M, Mercuri notam, quam ante para- 

graphum scripserat M, in Promethei notam mutavit ml. 
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χϑὼν σεσάλευται" 1115 

βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυχᾶται 

βροντῆς, ἕλικες δ᾽ ἐκλάμπουσι 

στεροπῆς ζάπυροι, στρόμβοι δὲ κόνιν 

εἱλίσσουσε" σχιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 

πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 1190 

στάσιν ἀντέπνουν ἀποδειχνύμενα᾽ 
, » *Q* , 

ξυντετάρακται δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽’ ἐμοὶ ῥιπὴ Διόϑεν 

τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 

ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 112ὅ 
5ΩΧ M , e37 

αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 
2 M 2 ς ν ΄ 
ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔχδικα πάσχω. 

1116. βρύχουσα (ml). 1117. af ἑλικοειδεῖς κατὰ τὰ νέφη 

τῶν ἀστραπῶν κινήσεις. 1121. ἀποδειχνύντα. 1128. ζάλη 

(m!). 1125. ὦ I7, ἢ ὦ θέμι. 

1119. εἱλέσσουσι Turnebus: ἑλίσσουσιν M. 1126. εἱλέσσων Turne- 
bus: ἑλέσσων M. — Subscriptum in M: τέλ(οσ) Αϊσχύλου Προμηϑ(έως). 
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Yazóbeo:c Περσῶν Αἰσχύλου. 

Πλαῦχος ἐν τοῖς ἢ περὶ Aigy0Àou μύϑων ix τῶν Φοινισσῶν 

Φρυνίχου φησὶ τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσϑα:. ἐχτίϑησι καὶ τὴν ἀρ- 

χὴν τοῦ δράματος ταύτην 

τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλα: βεβηχκότων. 

πλὴν ἐκεῖ εὐνοῦχός ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν Ξέρξου ἧτταν, στορ- 

νύς τε ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις, ἐνταῦϑα δὲ προ- 

λογέζξει χορὸς πρεσβυτῶν. {τῶν3) δὲ γχορῶν3ϑ) τὰ μέν ἐστε παρο- 

δικά, ὅτε λέγει δε ἣν αἰτίαν πάρεστιν, ὡς τὸ »Τύριον οἶδμα λιποῦσαε 

(Eurip. Phoen. 202), τὰ δὲ στάσιμα., ὅτε ἵσταται: xal πὰ hes τῆς 

συμφορᾶς τοῦ δράματος, τὰ δὲ xouua-txd, ὅτε:) λοιπὸν ἐν ϑρήνῳ 

γίνεται]. xal ἔστιν ἣ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ 4α- 

ρείου, ἡ δὲ ὑπόϑεσις. Ξέρξης στρατευσάμενος χατὰ ᾿Ελλάδος, καὶ 

πεζῇ μὲνϑ5) ἐν Πλαταιαῖς νιχηϑείς, ναυτικῇ δὲ ἐν Σαλαμῖν:, διὰ θεσ- 

σαλίας φεύγων διεπερα:ιώϑη εἰς τὴν ᾿ἀσίαν. ἐπὶ Μένωνος (Ol. 76, 4 

sive a. Chr. 472) Lim keen ϊσχύλος iwxa Φινεῖ, Πέρσαις, Γλαύχῳ, 

Προμηϑεῖ. Πρώτη ἔφοδος dcos ἐπὶ Δαρείου ἐδυστύχησε περὶ 
^ 

οξου περὶ Σαλαμῖνα καὶ Πλαταιάς. Μαραϑῶνα. δευτέρα Ξ LU) 

l) ταῦ, cum compendio super τ quod orc significat, M, num ante ra- 

suram τῶς fuerit, ut in averso folio proxime praecedenti, quod extre- 

mum est Sophoclis tragoediarum, alia quaedam manus, quae stichome- 

triam Soph. scripsit et initium huius hypothesis addidit, γλαῦχος ἐν τῶι 

περὲ αἰσχύλου exhibet, an quod mavult Vitelli τῇ (i.e. 77 sciL πραγμα- 

τεέα), parum liquet. 2) τῶν ὃξ.. γίνεται, quae verba etiam ad Aristot. 

Poet. c. 12 in margine libri Parisini 2040, Riccardiani 15, Guelferby- 
o 

tani adscripta reperiuntur, seclusit Blomfield. 3) τῶνδε y M, τῶν χο- 

ρῶν libri Aristot, lezendum videtur τῶν δὲ χγοριχῶν. 5) legendum 

videtur 8 τε. 5) μὲν ért, lineola τε transfixo, M. 



ΧΟ. Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 

“Ελλάδ᾽ ἐς aiay πιστὰ καλεῖται. 

καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων 
eN , AJ x ut ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 
n. M 

ὃς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 e 

Todi 

εἵλετο χώρας & ἐφορεύει:ν. 

ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 
^ *^ 

xal πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη 

1. διὰ (literae fere plane evanuerunt, » Vitelli) γερόντων προ- 

λογέζει. — δεικτικῶς (Gl). — τάδε μὲν Περσῶν: οἱ ὑπομνηματι- 

σάμενοί φασιν ὅτι ξαυτοὺς λέγουσιν πιστώματα Περσῶν οἱ κατὰ 

τὸν χορόν. VI UR δὲ ὅτι πόλις ἐστὲ Περσικὴ Πίστειρα: ἣν cuy- 

κόφας Πίστα ἔφη. οἱ δὲ ἄλλως ὑπομνηματισάμενοί φασιν, ἡμεῖς 

ἐσμεν οἱ πιστοὶ χρηματοφύλακες Περσῶν. 2. Πίστειρα κατὰ συγ- 

χοπήν" ἔστι δὲ Περσικὴ πόλις. 8. λείπεε τὰ βασίλεια. 4. A&c- 

πει τὸ ἐσμέν. — κατὰ πρεσβείαν: κατὰ τιμὴν αἱρεϑέντες. 5. οὃς 
SUN » » n y ΄ αὐτὸς ἄναξ: οὃς αὐτὸς ὃ Ξέρξης κατέλιπεν κατὰ τιμήν. 6. 4α- 

- 

ρειογενὴς Δαρείου υἱός: xal μὴν Δαρεῖος τρεῖς. τούτων δὲ πρῶτος 

ὃ “Ὑστάσπου, προχριϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Περσῶν καὶ βασιλεύσας. Ξέρ- 
; 5 περατεδέάνεῦς cimi mole perdi ἡ fou πατὴρ τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. δεύτερος δὲ 4α- 

ρεῖος ὃ Ἠρταξέρξου νόϑος προσαγορευϑεές. ἔσχατος Δαρεῖος ὃ ὑπὸ 

Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου ἀναιρεϑείς. τινὲς δὲ xal τέταρτον da- ρ ταρε 
ρεῖον γράφουσιν. 7. ἄρχειν, ἐπόπτας εἶναι. 8. τῷ βασιλείῳ: 

τῷ Ξέρξου. “θμηρικῶς δὲ πρῶτον τὸν βασιλέα, εἶτα τοὺς ὑπηκόους" 

»Acpstóaí τε καὶ ἄλλοι« (A 17). 

1. chori notam omisit M. 2, πίστα M. — Δαρειογενὴς h: δα- 

ῥρειογενὴσ' δαρείου υἱὸσ. M. 9, πολυχρύσου στρατιᾶς recc.: πολυ- 

χρύσουσ στρατιὰσ M. Fort. πολυάνδρου. 
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χαχκόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖτα 10 

ϑυμὸς ἔσωϑθϑεν. 

πᾶσα γὰρ inge Ἡσιατογενὴς 
᾿ 

ᾧχωχε, νέον δ᾽ ἄνδρα βαῦξε 

κοῦτε τις ἄγγελος οὔτε τις ὩΣ 
» A - *, - - 

ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 15 

οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ AyBgacáwwv 
' A 3 M 7^ Lr d 

χαὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον ξρχος 
» n " , y n 

προλιπόντες ἔβαν, o? μὲν ἐφ᾽ ἵππων, 
π᾿ ναὸ - - 

0? δ᾽ ἐπὶ ναῶν, πεζοΐ τε βάδην 

πολέμου στῖφος παρέχοντες" 20 

οἷος ἡμέστρης ZO" Apcaepévgc 5 με 4 LT € iue / L5 
3 ὦ» 

xal "cam 70 Ao-áozrc, 

cayo! Περσῶν. 
^ ^ , eo ,F^ 

βασιλῆς βασιλέως ὕπογο: μεγάλου 
hl - BL » 

σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, 25 
EN E DANS PE 2) MM 
τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται, 

PAN 
φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν 

2 "rr 

φυχῆς ἐν τλήμονε δόξῃ 

Ὁ o5 m d S e [0] * N VN d 

10. διαπολεμεῖται, ταράσσεται, ϑορυβεῖται (Gl). 18. οἴχωκεν: 

ποῦν γὰρ ἡ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν Περσῶν. 16. 720" Ἐχβατάνων: 

τ (i. e. σημείωσα: ὅτι) Axsocatía πρότερον ἐχαλεῖτο ἀπὸ Axsocaíou 

τὰ νῦν Ἐκβάτανα χαλούμενα. 17. πόλις Περσῶν τὸ Κίσσινον. 20. 

τὸ πύκνωμα (Gl. — ὄντες" ἢ τὸ πολέμου ἀντὶ τοῦ πολέμῳ. 21. 

ὑπέρϑεσις διὰ τὸ μέτρον (Gl.). — τὰ μὲν τῶν ὀνομάτων ἱστόρησεν, τὰ 

I ἐ τελείως ἔπλασεν. 24. βασιλῆς βασιλέως: βασιλεῖς μὲν τῶν 

ἐδέων πόλεων. ὑποτεταγμένοι δὲ τῷ Πέοσῃ. — ὕπαρχοι (Gl.). 20. 
- 

ἱππικοὶ xai τοξόται. 27. φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν: ἐκ mpocóQswc ixa- 

νοὶ φοβεῖν ὁμοίως καὶ ἐκ τῆς πεέρας. 28. γνώμῃ, ἢ φιλοτι- 

13. ὥχωχε recc.: otyoxs M. 16. ᾿ἡγβατάνων Brunck (auctore 
Wesselingio): ἐχβατάνων M. l7. Λίσσιον Blomfield: χέσσινον M. 

18. roi μὲν Blomfield. 19. νηῶν M. 21. ἀρταφέρνησ M, ἀρταφρέ- 

»yc m. 22. Ἠεγαβάτης vel Meyaf tns recc.: μεταβάτησ .M. 28. 

εὐτλήμονι recc. ἐν τλήμονι πείσῃ Heimsoeth. 
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Ἀρτεμβάρης 8’ ἱππιοχάρμης, 

xai Πασέστρης, 90 

6 τε τοξοδάμας ἐσϑλὸς ᾿Ιμαῖος, 
Ὁ A 5 

Φαρανδάχης 9^, 

ἕππων τ᾽ ἐλατὴρ Σοσϑάνης. 

ἄλλους δ᾽ ὃ μέγας καὶ πολυϑρέμμων 

Δεῖλος ἔπεμφεν: δουσισκάνης, 85 

,«Πηγαστάγων Πἰγυπτογενής, 

0 τε τῆς ἱερᾶς Πέμφιδος ἄργων τε τῆς tepag Epp ρχ 
΄ P») ΄ , b] 5 » 

μέγας Kp τάς τ᾿ ὠγυγέώουυς 

Θήβας ἐφέπων ᾿Δοιόμαρδος, 

xai Cien ναῶν ἐρέται 40 

δεινοὶ πλῆϑός τ᾿ ἀνάριϑμοι. 

ἁβροοδιαέτων δ᾽ ἕπεται “υδῶν 
» e bJ , , 5 M 

ὄχλος, otc" ἐπέπαν ἠπειρογενὲς 
΄ὕ » ^ ^ 

κατέχουσιν εὕνος, τοὺς Μητρυγαϑὴς 

ρχτεύς τ᾿ ἀγαϑός βασιλῆς δίοποι, 45 

pig. ἄλλως (ἐνάλλως, ἐν expuncto, m): ἐνυποστάτῳ Oox5cst xai 

zeíopact (πίσματε m) φυχῆς. 34. ὑποχεέριοε γὰρ ἦσαν τότε 

Περσῶν Αἰγύπτιοι. 85. τινὲς διαιροῦσε Σουσισχάνης (Σοῦσις xai 

Hüvge Blomf.) x«! Πηγάς xat Tayow. τὰ γὰρ ὀνόματα πέπλακε xai 

00x ἔστιν Atyontaxá. 38. Aiyuzctouc. 40. xat ξλειοβάταε: ot τὸ 

Αἰγύπτιον ἕλος οἰκοῦντες. ἢ χοινῶς Αἰγύπτιοι" ξλώδης γὰρ ἡ A 
4 

pec 
c 2 c 2 , EN , e o 2 Y γυπτος. οἱ δέ͵ oí xai émi ἕλους ἐλαύνειν δυνάμενοι ναῦς, ὕπερ ἐστὲ 

- ^ , ^ DES Ww" Ὁ τῶν δυσχερεστάτων. 42. ἀβροδιαέτῶν δ᾽ ἔπε(ταῦ): ὄντως γὰρ τοι- 

οὔτοι οἱ /ludot. xal τὸ (τῷ m) παρ᾽ Avaxpéovct »“]υδοπαϑεῖς« τινὲς 

ἀντὲ τοῦ ἡδυπαϑεῖς. xal τὸ περιφερόμενον »μῇτε pot “υδῶν καρύχ- 

xac μήτε μαστέγων φόφους.« xal ὃ “υδοφοέτης δὲ μυροπώλης τὴν 
M i3 . . M ΄ τρυφὴν ταύτην (οἶμαι τὸν τρυφητὴν in margine) δηλοῖ. xai τὴν βάκ- 

' » -,ἷ ΄ » ΄ ^ 

χάριν δὲ &wot Πυδῶν μύρον ἔφασαν. 48. οἱ διόλου τὴν ἥπειρον 
2 m INIM CUTE A c , 

οἰχκουντες. 45. οιοόπται καὶ ὁιέποντες ἡγεμόνες. 

30. (Μασίστῃς Herod. VII 82, IX 107, 113). 40 in margine ad- 
scripsit m. 44. μητραγαϑὴς vel μιϑρογαϑὴς vel ptrpoyas7s recc. 

Aeschylus ed. Wecklein. 5 
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ἣν , , ^ ,» , 

xai πολύχρυσος Σάρδεις ἐπόχους 

πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν, 

δίώρυμά τε καὶ τρῴρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὄψιν προσιδέσϑαι. 

τεῦτα: δ᾽ ἱεροῦ Ἰμώλου πελάται δ0 

ζυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον ' EAÀdO:, 
, ^ , "UR "v 

Ἠάρδων, θάρυβ:ς. λόγχης Gxpuovec, 

xal ἀκοντισταὶ ἤυσοί: Βαβυλὼν δ᾽ 
e , , » 

7 πολύχρυσος πάμμεκτον ὄχλον 
΄ "T , ^ 4 e A ΓΝ A 

πέμπε: σύρδην, ναῶν τ᾽ ἐπόχους 55 

xat τοξουλκῷ AXuact πιστούς" 
' , ) » 2 ΄ 

τὸ μαχαιροφόρον τ᾽ ἔϑνος ἐχ πάσης 

σίας ἕπεται 
^ - / "m Ld ' - 

δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς. 

τοιόνδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἴας 60 
» ^ m 

οἴχεται ἀνδρῶν, 
n ΄ - * ? - 

o0g πέρι πᾶσα γϑὼν Aaotácte 

ϑρέφασα πόϑῳ στένετα: μαλερῷ, 
MS 3 w , P] ec P ἘΞ NN 

τοχέες τ᾽ ἄλοχοΐ Ü' ἡμερολεγδὸν 

τείνοντα γρόνον τρομέονται. 65 

48. ἀντὶ τοῦ ἄρματα (Gl.). — ἀντὲ τοῦ τέϑριππα xal ξξάεππα τάγ- 

ματα: ἐκ τούτου δὲ τὸ πλῆϑος τῶν ἵππων δηλοῖ, 50. »κλῦϑ᾽, 

λαλά, Πολέμου ϑύγατερ, à ϑύετα: ἄνδρες« (κλῦϑε ἀλλαπολέμου ϑύ- 

γατερ αἰϑύεται: avOpec m) {Πίνδαρος ἐν διϑυράμβοις. οὕτως στεῦ- 

ται ἑνικὸν ἀντὲ πληϑυντικοῦ. — ἔνοικοι, γεέτονες (Gl.). 52. ἄχ- 

μονες: ἀχένητοι ὑπὸ λόγχης. ὡς ἄκμων ὑπὸ σφυρῶν. 56. ἀντὲ 

τοῦ ἐμπείρους τοξικῆς. 51. χοινῶς ἁπάντων Περσῶν. 59. προ- 

τροπαῖς (Gl). 64. ἡμερόλεγδον: τὸ ἐκ τῶν ἀριϑμῶν (ἡμερῶν 

schol. rec.) χαταρεϑμούμενον, παρὰ τὰς ἡμέρας καὶ τὸ λέξασϑαι. 

— μαχραῖς ἡμέραις λεγόμενον. 65. μηκυνόμενον (GIl.). 

46. τρέρρυμα recc.: τέρρυμα M. 50. στεῦνται, litera » puncto no- 
tata, M. 5l. δούλιον Scaliger: δούλειον M. 62. fort. οἷς. περὲ M. 

᾿Ασιᾶτις Dindorf: ἀσιῆτισ M. 64. ἡμερόλεγδον M. 
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str. 1. πεπέραχεν μὲν ὃ περσέπτολις ἤδη 

βασίλειος στρατὸς sig ἀν- 

τέπορον γείτονα γώραν, 

λινοδέσμῳ σχεδέᾳ πορ- 

ϑμὸν ἀμείψας το 

᾿ϑαμαντίδος "EAase, 

πολύγομφον ὕδισμα 

ζυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένε πόντου. 

antistr. 1. πολυάνδρου δ᾽ σίας ϑούριος ἄρχων 

ἐπὶ πᾶσαν γϑόνα ποιμα- 15 

vóptoy ϑεῖον ἐλαύνει 

διχόϑεν, πεζονόμοις ἔχ 

τε ϑαλάσσης 

ἐχυροῖσι πεποιϑὼς 

στυφέλοις ἐφέταις, γρυ- 80 

σογόνου γενεᾶς ἐσόϑεος φώς. 

66. πεπέρακεν: χωμῳδεῖταε ταῦτα. Εὔπολις (κωμῳδεῖ ταῦτα 

Εὔπολις Dindorf) ἐν Mapíxg: »πεπέραχε μὲν ὃ περσέπτολις ἤδη 

Mapítxag.« 68. τὴν E»pozr» (Gl.). 69. ὡς λινῶν τῶν xá- 

λων ὄντων. 72. yp. ἔρεισμα τὴν ναῦν. 73. ἐγεφύρωσε 

γὰρ τὸ ἑπταστάδιον ταῖς ναυσὲ συνδήσας αὐτὰς xal γῆν ἐπιβαλών, 
o ρῶν -Ὁ BN A mM M , CN ar 

ὠωστε 000V ποιῆσαι ἐπί τῶν νεων. διὼ πολύγομφον οοίσμα ξείπεν. — 

ζεύξας (συνδέσμῳ addit Paley) νεῶν τὴν ϑάλασσαν. 75. τὴν 

Εὐρώπην (Gl). — ποιμνέον (GL). -- τὸ ἀνδρικὸν πλῆϑος, σημαῖνον 

τὸ στράτευμα παρὰ τὸ τοὺς βασιλεῖς λέγεσϑαι ποιμένας. ποιμανό- 
» 5 , iN M L4 ΄ € 

ρίον τὸ ἐκ ποΐμνης ἀνδρῶν συνηγμένον βασίλειον. 80. σχληροῖς 

ἡγεμόσω. 8054. χρυσονόμου γενεᾶς: νῦν τῆς πλουσίας. τινὲς 

γὰρ ἀνέγνωσαν (i.e. yp. et τινὲς ἀνέγνωσαν) ypuaoyóvou διὰ τὸ τὸν 

Περσέα ἀπὸ χρυσοῦ γεγεννῆσϑαι: ὃ καὶ βέλτιον. ἄλλως. τῆς llep- 

σέως γενεᾶς ἀπόγονος" ἢ τῆς τῶν χρυσῶν ἀνϑρώπων: ἢ πολυχρύσου. 

06. πεπέραχε M. 68. χώρασ M. 77. πεξονόμον τ᾽ Ἡ Stadtmueller. 
0 

18. ϑαλάσσας Blomfield. 79. ἐχυροῖσι M. 80sq. χρυσογόνου 

schol: γρυσονόμου M. 8l. ἐσόϑεος recc.: ἐσόϑεον M. 
p* 
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str. 2. χυάνεον δ᾽ ὄμμασ: λεύσσων 

φονίου δέργμα δράχοντος. 

πολύχειρ xal πολυναύτης, 

Σύριόν 8᾽ ἅρμα διώκων, 85 

ἐπάγε: δουρικλύτοις ἀν- 

δράσι τοξόδαμνον "Aor. 

antistr. 2. δόχεμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς 

μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν 

ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν 90 

ἄμαχον κῦμα ϑαλάσσης" 

ἀπρόσοιστος γὰρ ὁ Περσῶν 

στρατὸς ἀλχίφρων τε λαός. 

str. 4. δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ 

τίς ἀνὴρ ϑνατὸς ἀλύξει; 95 

τίς Ó χραιπνῷ ποοὲ πηδή- 

ματος εὐπετέος ἀνάσσων; 

85. Σύριόν δ᾽ ἅρμα: ἀντὶ τοῦ ᾿ἀσσύριον- οἱ γὰρ Il£ocat τὸ πρότε- 

ρον ᾿ἡσσύριο: (ἀσύριο: m) ἐκαλοῦντο. 86. τοῖς ϑηναίοις. 871. τὸν 
- - BL-7 , ^, ^ €- , Y 

τῶν Περσῶν: τοξόται ydp. 88. δόχεμος: ἀνδρεῖος, δόκησιν περὲ 

ἑαυτοῦ ἔχων μεγάλην. — ἀντιστάς, ἀντιμαγησάμενος. 90. »οὔτ᾽ 

ἄρα ἕρχεα ἔσχει« (Hom. E 90). --- τάξεσιν (Gl.). 91. ἄμαχον 

χῦμα ϑαλά(σσης) : τὴν προσβολὴν τῶν Περσῶν. 92. ἀκαταμάχη- 

τος (Gl.). 93. ἐπὲ τοῦ αὐτοῦ στρατὸς xal λαός. 94. δολό- 
^» ΄ ν᾿» ΄ vi x40 Xa Si. A - 

ur-w δ᾽ ἀπάτί(ανγ: ὡς ἔδει: παρατέτακται ὃ Ξέρξης. εἰ δὲ ϑεοῦ 

ἐπιβουλῇ τὰ τῆς νέχης ἀναβάλλετα: (ἀναβάλεταε m), τές Ó νεχήσων 

ϑεόν: 96sq. πηδήματος εὐπετέος: εὐχενήτου. Ὅμηρος (1 501) 

»ἡ δ᾽ Ἄτη σϑεναρή τε xal ἀοτέπος, φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾿ αἷαν.« 
c ^ 2 m ὃ , »ν , 2 

(98) 7 γὰρ ix ϑεοῦ, φησίν, ἀμαύρωσις xal δόλωσις ἄφυκτός ἐστιν. 

ἅμα yàp δολοῖ καὶ προσαΐνε: (προσσαΐνε: Hermann) xai χαχοποιεῖ. 

82. λεύσων M. 83. eovtov Turnebus: φοινέου M. δέργμα recc.: 

δέρμα M. R4. πολυναύτας recc. 87. τοζόδαμνον M, 5 superscr. 

m. 90. εἴργειν ante corr, M. 97. εὐπετέως c. ἀνάσσων Brunck. 

πήϑημα τόδ᾽ εὐπετῶς ἀνάσσων Emperius. 
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antistr. 3. φιλόφρων yàp σαίνου- 

σα τὸ πρῶτον παράγει: 

βροτὸν εἰς ἄρκυας ἄτας, 100 

τόϑεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ ϑνα- 

τὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 

str. 4. ϑεόϑεν γὰρ κατὰ μοῖρ᾽ 

ἐχράτησεν τὸ παλαι- 

όν, ἐπέσχηφε δὲ Πέρσαις 105 

πολέμους πυργοδαΐκτους 

διέπειν ἱππιοχάρμας 

τε κλόνους 

πόλεών τ᾿ ἀναστάσεις. 

antistr. 4. ἔμαϑον δ᾽ εὐρυπόροι- 110 

o ϑαλάσσης πολιαι- 

νομένης πνεύματε λάβρῳ 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

πίσυνο: λεπτοδόμοις πεξ 

σμασε λα- 115 

οπόροις τε μηχαναῖς. 

98. ἡ ϑεῶν ἀπάτη. 104. ἐξ ἀρχῆς (Gl). — τὸ παλαιόν: 

τὸ ἀνέκαϑεν ἀνδρεῖοξ siot καὶ κατὰ εἱμαρμένην πολεμοῦσι. πολεμε- 

xot δὲ ὄντες οὐχ ἡσσηϑήσονται. 105. ἐπέσχηφε δέ: ἀντὲ τοῦ 

εἰδένα: ἐποέησεν. 110. ἔμαϑον δ᾽ εὐρυπόρ(οιο): οὐχ ot Πέρσαι 

ναυτικοί, ἀλλ᾽ οἱ ὑπήκοοι Περσῶν. τί (τινὲς Dindorf) δὲ τὸ ἔμαϑον 

φησὶν (φασὶν Dindorf) ἀντὲ τοῦ μαϑεῖν ἐποΐγσαν. . 111. πολιαινο- 

μένας: ἀφριζομένης τῷ ἀφρῷ τῆς κωπηλασίας. 114. λεπτοδόμοις: 

τοῖς λεπτῶς κατεσκευασμένοις. 115sq. λαοπόροις τε μηχί(αναξ(): 

ταῖς τοὺς λαοὺς πορϑμευούσαις., ἢ ταῖς ἀπὸ τῆς κωπηλασέίας μῆχα- 

ναῖς ταῖς ὑπὸ τῶν λαῶν γινομέναις" οὐχ ὡς αὐτῶν τῶν Περσῶν ϑα- 

98— 100. γὰρ παρασαίνει ] βροτὸν Seidler. ἄρχυας ἄτα Hermann, 

ἄτας Hartung: ἀρχύστατα M. 10154. ὕὅπερϑεν, omisso ϑνατόν, Robor- 

tellus, fort. ὅπερϑέν νιν ἄνατον ἐξαλύξαι. 109. τ᾽ recc.: δ᾽ M. 1118. 
NM 

"aÀdscac recc. πολιαινομένης M. (a superscr. m). ll5sq. λεωπόροις 

Heimsoeth. 
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str. 9. Ταῦτά μου μελαγχέτων 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 

ὀᾶ 

Περσικοῦ στρατεύματος 120 

τοῦδε μὴ πόλις πύϑη- 

ται χένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος, 

antistr. ὅ. xal τὸ Κισσέων πόλισμ᾽ 

ἀντίδουπον ᾷσεται, 

ὀᾶ, 195 
τοῦτ᾽ ἔπος yovatxozir- 

ϑὴς ὅμιλος ἀπύων, 

βυσσίνοις δ᾽ ἐν πέπλοις πέσῃ λαχές. 

str. 6. Πᾶς γὰρ ἱππηλάτης 

χαὶ πεδοστιβὴς λεὼς 180 

σμῆνος ὡς ἐκλέλοι- 

πεν μέλισσα: σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 

΄ 

λαττέων ὄντων, ἀλλὰ τῶν ἐκείνοις ὑπηκόων παραλίων. 117. 7 
, e , 5 " ΄ ΄ Ἃ 

συνετή (Gl) (ἢ συννεφής Kirchhoff) — μελαγχέτων: πενθϑήρης, ἢ 

ἀμφιμέλαινα. ἔστι δὲ παρὰ τὸ »σὺ δ᾽ ἔνδοϑε ϑυμὸν ἀμύξης« (Hom. 
M M - , , ^ - Y ^ sut “τῶ 

Α 243). τὰ γὰρ τοῦ σώματος πάϑη δοχοῦμεν καὶ τὴν φυχὴν πάσ- 

χει. 119. ὀᾶ: Περσικὸν ϑρήνημα. 121. μὴ πόλις πύϑ(ηταὴ : 
^ 8 ga κα - LIE. £3 ' ΟῚ E ^ ' » M μὴ πύϑηταΐξ τις τῶν ἑτέρων πόλεων xsvóv ἀνδρῶν ὃν τὸ ἄστυ. μὴ 

τὸ τῆς Σουσίδος ἄστυ χένανδρον ἀκούσῃ. 124. ἀντίδουπον: ἀν- 
΄ -n ΄ Ξ A. us AE ΄ - 3 ἣν» p». ΄ 

τηχήσει τοῖς ϑρήνοις" μὴ ἀντηχήσῃ, φησί, ϑρῆνον αὐτῶν τελευτησάν- 

των. 127. ἀπύοντος, πρὸς τὸ ἀντέδουπον ἔσεται" ἢ λεέπει τὸ 

ἔσται" ἔσται ἀπύων" ἢ ἣ μετοχὴ ἀντὶ τοῦ ῥήματος, ἀντὲ τοῦ ἀπύσει. 
^ — , ^ , Ἁ συν , , . 

128. xarà χοινοῦ πάλιν τὸ μή" μὴ ῥῆξις πέσῃ (ἐν addit schol. rec.) 

πέπλοις. 131. χαταλελοέπασι τὴν πόλιν ἀκολουϑοῦντες Ξέρξῃ ὡς 

μέλισσαι τὸ σμῆνος. 

117—142 hemichoria canere videntur. 117. uoc rece. 118. ἀμύ- 

σεται M. 128. Λίσσιον Blomfield. zó-| à! M. 124. ἄσεται Bur- 
ney: ἔσεται M. 128. πέσης λαχέσ᾽ omisit M, inter versus adscripsit m. 
129. ἱππηλάτησ M, a super scr. m. 1191]. μέλισσαι schol: μέλισσα M. 
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τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας 

ἀμφοτέρας ἅλιον 

πρῶνα χοινὸν αἴας. 135 

antistr. δ. λέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόϑῳ 

πέμπλαται δακρύμασω- 

Περσίδες δ᾽ ἀκροπεν- 

ϑεῖς ἑκάστα πόϑῳ φιλάνορ: 

τὸν αἰχμήεντα ϑοῦρον εὖνα- 140 

τῆρ᾽ ἀποπεμφαμένη 

λείπετα: μονόξζυξ. 

» ἀλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεξόμενο: 

στέγος ἀρχαῖον, 

φροντίδα χεδνὴν xai βαϑύβουλον 145 

ϑώμεϑα, χρεία δὲ προσήχει, 

πῶς ἄρα πράσσε: Ξέρξης βασιλεὺς 

Δαρειογενής, τὸ πατρωνύμιον 

γένος ἡμέτερον" 

πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν, 150 

133. τὸν ἀμφίζευκτον: τὸν ζευγνύντα ἄμφω τὰς ἠπεῴρους, ἢ ζευ- 

γνύμενον ἐξ ἀμφοῖν. ἢ τὸν ὑποζευχϑέντα: βατὸν γὰρ αὐτὸν ἐποίησεν ὃ 

Ξέρξης. 184 (1835). τὸν “λλήσποντον" ot δέ, ὅτε Ταῦρον τὸ ὄρος. 

135. πρῶνα: τὸν προνεύοντα εἰς ἄμφω τὰς ἠπείρους. ἢ τὸν κοινὸν 

ἑχατέρας γῆς. μεταξὺ γάρ ἐστιν Εὐρώπης xai ᾿Ασίας. 136. τῇ 

ἀπουσίᾳ αὐτῶν. 138. ἐπιμόνως πενθοῦσαι, ὡς δοκεῖν ἁβρύνεσ- 

ϑαι ἐπὶ τὸ (τῷ 5610]. rec.) πενϑεῖν. 189. μετὰ φιλάνορος πό- 

ϑου (Gl.). 142. ἄνευ τοῦ ἀνδρός. 144. στέος. 146. ὁ 

δέ ἀντὲ τοῦ γάρ' T, γὰρ χρεία προσῆκον ποιεῖ τὸ βουλεύεσϑαι. 

148. ὅτε κατὰ πατέρα συγγενὴς ἡμῖν, τουτέστιν ὃ ἐκ προγόνου ἰϑα- 

γενής. 

138. ἁβροπενϑεῖς Paley. 139. ἑχάστα recc.: ἑχάσται (t ras. fac- 
tum ex ») M. 140. αἰχμάεντα recc. — 141. εὐνατῆρα προπεμφαμένα recc. 

144. στέγος recc.: στέοσ M. 147. ἄρα M. 149. ἡμέτερον recc.: ἁμέτε- 

pov corr. ex ἀμέτερον M. 150. πότερον (alterum o rasura factum 

ex o) M. 
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ἢ δορυκράνου 

λόγχης ἰσχὺς χκεχράτηκεν. 

ἀλλ᾽ ἥδε ϑεῶν ἴσον ὀφϑαλμοῖς 

φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 

βασίλεια δ᾽ ἐμή, προσπέτνω᾽" 155 

xal προσφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 

πάντας μύϑοισι προσαυδᾶν. 

ὦ βαϑυξώνων ἄνασσα Π|ερσίδων ὑπερτάτη, 

μῆτερ ἡ Ξέρξου yspata, χαῖρε, Δαρείου γύναι" 

ϑεοῦ μὲν εὐνήτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς, 160 

εἴ τε μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεϑέστηκε στρατῷ. 

ἤἌτοσσα. ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους 

χαὶ τὸ Δαρείου τε κἀμὸν χοινὼὸν εὐνατήριον. 

καί με καρδίαν ἀμύσσει φροντίς: ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρῶ 

μῦϑον οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὐσ᾽ ἀδεέμαντος, φέλοι" 165 

μὴ μέγας πλοῦτος χονέσας οὔδας ἀντρέφῃ ποδὶ 

ὄλβον, ὃν Δαρεῖος ἦρεν οὐχ ἄνευ ϑεῶν τινος. 

ταῦτά por διπλῆ μέρεμν᾽ ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσέ, 
, , , , ^ P od , - F 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν 

151. τῆς ἀπὸ ξύλου κρανείας. 156. προσηγορικοῖς (Gl). 159. 

(in fine paginae v. 125 —169 continentis positum) Ἄτοσσα, ϑυγάτηρ 

hópoo, γυνὴ Δαρείου, μήτηρ Ξέρξου κατὰ Πρύδοτον (111 68). 160. 

τοὺς βασιλεῖς ϑεοὺς καλοῦσιν ot Πέρσαι. 161. ἡ εὐδαιμονέα (Gl.). 

162. διὰ ταῦτα (Gl.). 166. χονεσϑεές, ἢ xowcag αὐτὸς τὸ οὖδας. 

168. διὰ ταῦτα (Gl.). 169. χωρὶς γὰρ ἀνδρῶν ἄχρηστά ἐστι τὰ 

P d api es 

151. δοριχράνου recc. 153. paragraphus praefixa in M. 155. 
0 

προσπιτνῶ recc.: προσπίτνω προσχυνῶ M. 158. ἔτιυχ--- (i. e. ἔτε ὁ 

χορός) praefixum in M. 160. εὐνάτειρα recc. 165. οὐδ᾽ dósé- 

pavcov Weil. 166. δαίμων pro πλοῦτος Heimsoeth. χονέσας recc.: 

χονίσσασ M. 168. μέριμνα φραστός C G Haupt. 
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μήτ᾽ ἀχρημάτοισ: λάμπειν φῶς, ὅσον σϑένος πάρα. 170 

ἔστε yàp πλοῦτός γ᾽ ἀμεμφής. ἀμφὶ δ᾽ ὀφϑαλμῷ φόβος" 

ὄμμα γὰρ δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. 

πρὸς τάδ᾽ ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε σύμβουλοι λόγου 

τοῦδέ μοι γένεσϑε, Πέρσαι, γηραλέα πιστώματα:" 

[511 πάντα γὰρ τὰ κέδν᾽ ἐν ὑμῖν ἐστί pot βουλεύματα. 17 

ΧΟ. s) τόδ᾽ los γῆς ἄνασσα τῆσϑε, μή σε δὶς φράσαι 

μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσϑαι ϑέλῃ: 
- c - -— . . 2 εἶ » ΡΞ ἜΝ - 

εὐμενεῖς yàp ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς. 

AT. πολλοῖς μὲν del νυχτέροις ὀνείρασιν 

ξύνειμ᾽ ᾿ ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 180 

Ἰαόνων γὴν οἴχετα: pon ϑέλων" 

οὔτε πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόι 

ὡς τῆς πάροιϑεν εὑὐφρόνης. Eg ὁ ὃέ Got. 

1 μον 

2 

ἀλλ ΔῊΝ 

- 

ξάτην pot δύο γυναῖχ᾽ εὐεί S e 

«N23 ὦ). 

» - 

| μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ded 185 

δ᾽ αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν τε Δωρικοῖσιν, εἰς μολεῖν, 
MNA 

E UR MT x. 
μεγέϑει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολὺ 

χάλλει 7 ἀμώμω, καὶ κασιγνήτα γένους 

170. μήτ᾽ ἀχρημά(τοισὴ): μήτε τοὺς πένητας πᾶν (παν m) σϑε- 
, e —- M , * , “ , A 

νος opa» τοῦ CQoe-oc* ó εστέν, οὐ 76076 ἀπολαύουσι τῆς τοῦ φωτὺυς 

ε:- - ^ ES S m ΄ 3 UBL E cue 
700vZc ot πένητες. 172. σημείωσαε γνώμην. 177. ἀντὶ τοῦ 

δύνηται. 184. πρόσεχε τῇ (τῇ s m) τοῦ ὀνείρου ἀνα) δεῖ: 

ἐντεῦϑεν ἔλαβεν Σοφοκλῆς (frg. 196 N.) τὸ »ἐδοξάτην μοι τάδ᾽ pis 
δύ᾽ - 

Valckenaer) ἠπείρω μολεῖνα xai βὺριπίδης »ἔδοξεν ὕπνῳ τῆσδ᾽ 

ἀπαλλαγϑεῖσα γῆς« (Iphie. T. 44). 188. Ἤνδρων ὁ "AAtxapvacsóg γῆς« dp p 
φησι" »Ὠχεανὸς δὲ γήμας Πομφολύγην καὶ Παρϑενόπην ἴσχει ἐκ μὲν 

Παρϑενόπης Εὐρώπην καὶ θράχην, ἐκ δὲ Πομφολύγης ᾿Δσίαν xai 1:- 

171. ὀφϑαλμῷ Heimsoeth: ὀφϑαλμοὶσ M. 174. Περσῶν Blomfield. 

176. φράσειν Elmsley, σ᾽ ἂν δὶς φράσαι Hartung. 177. δόναμες recc.: 
δυνάμεισ M. — ϑέλεε (corr. in ϑέλῃη ml) M. 179. paragraphus prae- 

fixa in M, ante paragraphum ἄτοσσα adscripsit m. aie: rec. 184. ἐδε- 

ξάτην ante ras. M. et δύο recc.: δύο M. 
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ταὐτοῦ" πάτραν δ᾽ ἔναιον ἣ uiv Ἑλλάδα 

κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἣ δὲ βάρβαρον. 190 

τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾿δόκουν ὁρᾶν, 

τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι" παῖς δ᾽ ἐμὸς μαϑὼν 
ἋΣ - , , e o κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν δ᾽ ὕπο 

, 9 M M ΄ , 3 ὧν , L4 ξεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν᾽ ἐπ᾿ αὐχένων 

τίϑησι. y? μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ 195 
, € , , , T 3 ἘΝ [— — 

ἐν $w(atGí τ᾽ εἶχεν εὔαρκτον στόμα. 

ἣ δ᾽ ἐσφάδᾳξε, καὶ γεροῖν ἔντη δίφρου 

διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάξει βίᾳ 7t D et, t$ TG VE C 

» Ae ' » A , , 

ἄνευ γαλινῶν καὶ ζυγὸν ϑραύει μέσον. 
΄ ^ A €- " ^ , 

πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς, xa) πατὴρ παρίσταται 200 
-- τὶ ’ Ἁ "» c Ld - Δαρεῖος οἰκτείρων σφε" τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 

Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀμφὲ σώματι. 
' - * b3! ' 31. ἢ « ΄ 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυχτὸς εἰσιδεῖν λέγω" 
2 ' Ν᾽ Je ' - , 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνέστην xal χεροῖν καλλιρρόου 

ἔφαυσα πηγῆς, σὺν ϑυηπόλῳ rep! 205 

βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαέμοσιν 

ϑέλουσα ϑῦσα: πέλανον, ὧν τέλη τάδε" 
Ἂν 

' αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν [-- Ὁ 
- 
e NS εὶ ὁρῶ δὲ φε 

Φοΐβου: φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φίλοι. 

μεϑύστερον δὲ κέρκον εἰσορῶ δρόμῳ 210 

πτεροῖς ἐφορμαένοντα καὶ χηλαῖς χάρα 

fox»: ἀφ᾽ ὧν τὰς ἠπείρους ὀνομασϑῆναι συμβέβηκεν.« 195. τῇ 

Περσίδι δεικτικῶς. ὡς (ὡς delet Vitelli) τῇ ἡμετέρᾳ, ἣν φορῶ. 

196. ὑπήκοον (Gl.). 197. ἐσχάριζεν. — ἐν τῇ βίᾳ δίφρου χαλινὰ 

ῥήσσει. 199. τὸν δίρρον ἀχαλίνωτον γενόμενον. 202. αἰδεσ- 

ϑεὶς τὸ πτῶμα. 206. otc ἀποτροπιαξόμεϑα τοὺς ὀνεέρους. 211. 
vrai: τοὶ ΠΕ, χηλαῖς : τοῖς ὀνυξιν. 

192. ἀλλήλαισε Blomfield: ἀλλήληισι M. μολὼν Tournier. 194- 
ἐπ᾿ αὐχένων recc.: óxauyévov M. 196. ἡνέαισί τ᾽ Blomfield: ἡνέαι- 

σιν M. 197. ἐσφάδαξε M. ἔντη Scaliger: ἐντῇ M. 198. óta- 

σπαράττει M. 204. χαλλιρόου M. 210. μεδ᾽ ὕστερον M. 



PERSAE. 15 

τέλλονθδ᾽ - ὃ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 
M m» ci9 «3p ΄ 5 5 «Ὁ 

παρεῖγε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ εἰσιδεῖν, 
Pa 3*9 , T H »v - ἀν πὸ 
ὑμῖν δ᾽ ἀχούειν. εὖ γὰρ ἴστε, παῖς ἐμὸς 

, ' T i] Ἃ , » “ΡΒ Ἐξ πράξας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ, 215 

κακῶς δὲ πράξας — - οὐχ ὑπεύϑυνος πόλει, 

σωϑεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ γϑονός. 

ΧΟ. οὔ σε βουλόμεσϑα, μῆτερ, οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν λόγοις 

οὔτε ϑαρσύνειν, ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ixvoupévr, 

εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν τελεῖν, 220 

τὰ δ᾽ ἀγάϑ᾽ ἐκτελῇ γενέσϑαι coí τε xal τέκνοις σέϑεν 

xai πόλει φίλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ yp? χοὰς 

γῆ τε xai φϑιτοῖς χέασϑαι" πρευμενῶς δ᾽ αἰτοῦ τάδε 

σὸν πόσιν Δαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ᾽ εὐφρόνην pe , πε, ens toct t€ € € 0 / Le 

ἐσϑλά σοι πέμπειν τέ s γῆς ἔνερϑεν ἐς φάος 225 πεμπεῖν τέχνῳ τε γῆς ἐνερῦεν ες φάος, 295 

τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίᾳ κάτοχα μαυροῦσϑα: σχότῳ. 

ταῦτα ϑυμόμαντις ὦν got πρευμενῶς παρήνεσα" 

εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. 

AT. ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὁ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνέων χριτὴς 7) ἥ f 1 4 

^ » NX 216. οὐχ ὑπεύϑυνος: οὐ Piin: τέος, οὐ δέκας ὀφείλων, διὰ τὸ 

ὑμᾶς αὐτὸν παρορμῆσαι, καὶ κοινῇ ἤτοι κοινῷ SU OH εἶναι τὴν ἔξοδον. 

219. ἐκεσίαις (Gl.. 290 (immo 219). ὡς οὐ δεινὰ τεϑέασα. 296. 

τὰ δὲ κακὰ τὰ σχεϑέντα (xaxà κατασχεϑέντα Weil) ὑπὸ τῆς γῆς 
P] 

ἀφανισϑῆναι τῷ σκότῳ. 227. ϑυμόμαντις: οὐ φύσε: μάντις, GA 

ἀπὸ λογισμοῦ χρέίνων xai ὑπὸ ἐνθυμήσεως. 229. ἀλλὰ μὴν εὔ- 

νους: ἀντὲ τοῦ σὺ πρῶτος ἀκούσας τοῦ ὀνείρου εὐνοϊκῶς συνεβού- 

λευσας ἐξιλεώσασϑα: οὐρανίους (xai add. schol. rec.) γϑονέους 

δαίμονας. 

218. εἰσιδεῖν Hartung: εσὶδεῖν M. 217. δ᾽ delet Weil. 219. 

ϑαρσύνειν recc.: ϑρασύνειν M. 220. ἀποτροπεῖν corr. in ἀποτροπὴν 

Ν. 221. τὰ δ᾽ ἀγάϑ᾽ recc.: τὰἀδ᾽ αγαϑὰ δ᾽ M, fort. τὰ δ᾽ ἕτερ᾽. 
τέχνῳ recc. 223. πρευμενῇ recc. 226. γαίας Turnebus. xéroza 

μαυροῦσϑαι Blomfield: χάτοχ᾽ ἀμαυροῦσϑαι M. 229. paragraphus 

praefixa in M. 
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παιδὲ xal δόμοις ἐμοῖσι τήνδ᾽ ἐχύρωσας φάτω. 230 

ἐχτελοῖτο δὴ τὰ γρηστά" ταῦτα δ᾽, ὡς ἐφίεσαι, 

πάντα ϑύήσομεν ϑεοῖσιν τοῖς τ᾽ ioo γῆς φίλοις, 

εὖτ᾽ ἂν εἰς οἴχους μόλωμεν. χεῖνα δ᾽ ἐχμαϑεῖν ϑέλω. 

ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿Αϑήνας φασὶν ἱδρῦσϑα: γϑονός. 

X0. τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος “Ἠλίου φϑινασμάτων. 235 

AT. ἀλλὰ μὴν tustp' ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσα: πόλιν. 

X0. πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ᾿λλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 

AT. ὠδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρατοῦ: 

XU. xal στρατὸς τοιοῦτος ἔοξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. 

AT. καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο; πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις: 240 

X0. ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἔστι, ϑησαυρὸς γϑονός. 

417. πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χερὸς αὐτοῖς πρέπει; 

X0. οὐδαμῶς: ἔγχη σταδαῖα xai φεράσπιδες σαγαέ. 

AT. τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ: 

X0. οὔτινος δοῦλοι χέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 245 

AT. πον ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας; 

XQ. s daostou πολύν τε xat χαλὸν φϑεῖραι στρατόν. 

AT. BEI τος λέγεις ἰόντων τοῖς τεχοῦσε φροντέσαι. 

280. τὸν ὄνειρον (Gl). 231. ἐχτελοῖτο δὲ τὰ χρηστά: ἢ 

ἐξιλέωσις εἰς ἀγαϑὸν ἀποβαΐη. 285. φϑινασμάτων: τῶν λήξεων, 

τῶν δυσμῶν, ἢ τῶν δύσεων, ἢ τῶν ἐχλείφεων: ὅτε γὰρ doce ὁ ἥλιος, 
YA. Y SNR ΄ v £11. 954 
ἐκλείπει. ἔνϑεν xat Àq ὁ ἄνεμος ὁ ἀπὸ δυσμῶν. 237. εἰ λη- 

φϑείησαν at Ἡϑῆναι. 289. ἔρξας πολλά: τῆς ἐν Μαραϑῶνε πε- 

ζομαχέας μέμνηται. 241. τὰ ἐν τῇ Ἀττικὴ (Gl). --- ἀργύρου 

πηγή: ἔν θορικῷ γάρ ἔστ: μέταλλα xat ἐν “αυρίῳ. 242. τοξικὴ 

ox, (6!].). 243. ἔγχη σταδαῖα: ἐκ τοῦ συστάδην μαχόμενα, οἷον 

συστάδην μάχονται. τοὺς γὰρ εχ διαστημάτων μαχομένους κατ υτέ- 
7 "Rer i 

λιξον. — 245. μὴ ἔχοντες τὸν ἐφεστηχότα (Gl). ^ 248. ἀντὶ τοῦ ἡμῖν. 

231. δὴ recc.: δὲ M. 233. xsivo Dindorf. 234. ἱδρύσϑαι M. 

236—249. paragraphis personarum vices notatae in M. 236. ϑηρά- 

cat M. 242. γερῶν Brunck (χεροῖν Elmsley), χερὸς δάοις Stadtmueller. 

248. fort. χιόντων (cfr. Cobet. Var. lect. ed. II p. 129). τεχοῦσιν M. 
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X0. ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοχεῖν τάχ᾽ εἴσῃ πάντα ναμερτῇ λόγον" 

τοῦδε yào δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει: μαϑεῖν, 250 

xai g&£ost σαφές τι πρᾶγος ἐσϑὴὸν ἢ κακὸν χλύειν. 

Ἄγγελος. ὦ γῆς ἁπάσης ᾿ἡσιάδος πολίσματα, 

ὦ Περσὶς aim καὶ πολὺς πλούτου λιμήν, 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ χατέφϑαρτα: πολὺς 

ὄλβος, τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 955 

ὦμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά, 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος, 

Πέρσαι: στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 

sir. 1. ΧΟ. ἄν dwa xaxd, 

γεόκοτα xal δά:᾽. aia, 260 

διαίνεσϑε, Πέρσαι, 
^w Y Wa 

τόδ᾽ ἄχος χλύοντες. 
AT, [- , ) » Dy UP τας ^ e δι AL. ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα, 

καὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως γόστιμον βλέπω φάος. 

antistr. 1. ΧΟ. 7, μαχροβίοτος 265 
σὰ , »' , , 

00€ γέ τις αἰὼν ἐφάνϑῃ 

γεραιοῖς, ἀχούειν 

τόδε πῆμ᾽ ἄελπτον. 

41. χαὶ μὴν παρών γε κοὺ λόγους ἄλλων κλύων, 

Πέξοσαι, φράσαιμ᾽ ἂν oP ἐπορσύνϑη κακά. 270 

249. κατὰ τὴν ἐμὴν δόκησιν μαϑήσῃ τἀληδῆ. 251. λεέπει 
σ , ΄ ΄ ὥστε. 255. τὸ χάλλος, τὸ στράτευμα. 256. »océoyst γὰρ 
55 » - - - ΄ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν« (ex χακῶς ἀπών corr. m!) (Soph. 

Antig. 977). 259. ἀνίατα. 260. νεωστὲ μηνυϑέντα ἡμῖν ὑπό τινος 
τῶν δαιμόνων. 261. δακχρύετε. 262. 0 εἶπον. 265. εἰς 

- » (4 - - -Ὁ τοῦτο ἐμακρύνθη ὃ βίος ἡμῶν, εἰς τὸ ἀκοῦσαι τοιαῦτα xaxd. 

249. ναμερτῇ Porson: νημαρτῆῇ corr. in νημερτῆ M. 252. para- 
grapho praescripsit ἄγγελος m. ᾿Ασίδος Blomfield. 253. xai ταῦς 
Heimsoeth. 256. paragraphus praefixa in M. «poc M. 269. 
ys recc.: re M. 
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str. 2. XO. ócococoi, μάταν 

τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ 

γᾶς ἀπ᾽ Aoídoc 718" ἐπ’ αἷαν 

δάαν ᾿Ελλάδα γώραν. 

Al. πλήϑουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 275 

“Σαλαμῖνος ἀχταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

antistr. 2. ΧΟ. ὀὁτοτοτοῖ, φέλων 

ἁλίδονα σώματα πολυβαφῆ 

χατϑανόντα λέγεις φέρεσϑα: 

πλαγκτοῖς ἐν διπλάκεσσιν. 280 

Al. οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα, πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 

στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

str. ὃ. XO. Ἰυζ᾽ ἄποτμον βοὰν 

δυσαιανὴ Πέρσαις 

δαΐοις, ὡς πάντα παγκάχως 285 

ἔϑεσαν. αἰαῖ στρατοῦ φϑαρέντος. 

AI. ὦ πλεῖστον ἔγϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ. τῶν ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

antistr. ὃ. ΧΟ. στυγναΐ γ᾽ A0zvat δᾷοις" 

273 (immo 272). διαφύρων ἐϑνῶν. 213. ἐπ᾽ αἷαν Ελλάδα 

δῖαν χώραν. 218. ὑπὸ τοῦ αἵματος. In margine h. v. adscriptum 

ξ- AAILAONI (i. 6. ξήτεε ἁλιδόνα). 280. πλαγχτοῖς: ὡς ἂν εἴποι 

τις διαύλοις. τὰ γὰρ χύματα ἐκχεῖται καὶ ὑπονοστεῖ. διπλάκεσι δέ, 

ταῖς δύο πλαξέί, τῆς ϑαλάσσης τε καὶ γῆς. ἢ ἐν Σαλαμῖνε καὶ ἤλαται- 

aig. 282. ἀντὲ τοῦ προσβολαῖς (Gl.). 284. δυσϑρήνητον. 288. δια- 

χεχομμένοις. 289. ἡμῖν τοῖς δηΐοις στυγνότητος αἴτιαι πάρεισιν εἰς 

μνήμην ai ᾿Αϑῆναι, ὅ ἐστι τῶν ᾿ϑηνῶν ἡ μνήμη στυγνοὺς ἡμᾶς ποιεῖ. 

271. ὀτοτοὶ vot M. 272. πολέα Lachmann. 2783. τασὰ .. 

ἦλϑεν αἴας Weil. 274. δαΐαν rec., unde δάαν Blomfield: ia» M. 
275. nuntii notam om. M, add. m. 278. ἁλιδόνα M. yp. μέλεα rec., 

μέλεα παμβαφῆ Kayser. 280. fort. πλαγχτοὺς. ἐν σπιλάδεσσιν Har- 
tung. 281. paragraphus praefixa in M. 282. ἐν βολαῖσ M. 288. 
tote M. 983sq. fort. ἄποτμον Πέρσαις δυσαιανῇ βοάν. 285. fort. 

ὡς Óàot. 289. ᾿ϑᾶναι recc. 
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μεμνῆσϑαέξ τοι πάρα 290 

ὡς πολλὰς Hepat μάταν 

ἔχτισαν εὔνεδας ἡ 70 ἀνάνδρους. 

AT. σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη 
LE 4 e ᾿Ξ , ἐς Qi Ow , xaxoic* ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορά, 

τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 295 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκῃ πημονὰς βροτοῖς φέρειν 

T ϑεῶν διδόντων: πᾶν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 
/ , , ΄ - e 

λέξον καταστάς, xsl στένεις κακοῖς ὕμως, 

τίς οὐ τέϑνηκε, τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν 

τῶν ἀρχελείων, ὕστ᾽ ἐπὶ σχηπτουχέᾳ 800 

ταχϑεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑανών. 

Al. Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε xai βλέπει φάος. 

AT. ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 

καὶ λευκὸν ἦμαρ νυχτὸς ix μελαγχέμου. 

AI. ᾿Δρτεμβάρης δέ, μυρίας ἵππου βραβεύς, 305 

στύφλους παρ᾽ ἀχτὰς ϑείνεται Σιληνιῶν" 
5 

χὠ χιλίαρχος dad 
΄ 3 

70 μα χοῦφον ἐκ νεὼ ς άφηλατο 

Lx ς πὴ X 600000 7 371 Tj 0000$ 

291. ματαίως, μηδὲν βλαφψάσας (Gl.). 292. ἐποίησαν (Gl.). 
P] ΩΣ 295 λείτε £ ^ 7 Az - 7)T- δὲ e. 

T ορφανας. . Λείσπει 7j προς, προσ. εξ αἱ. cotoUctot OC Ot συμ- 

φοραῖς μεγάλαις κατεχόμενοι. 298. χαταστάς: χατάστασιν τοῦ 

ϑορύβου λαβών. 299. τίς οὐ τέϑνηχεν: καλῶς πρῶτον περὲ τῶν 

ζώντων ἐρωτᾷ, ὡς ὀλίγων ὄντων, παρίστησι δὲ καὶ τὸ πλῆϑος τῶν 

ἀποϑανόντων. 800. λαῶν ἀρχόντων (Gl). — ἀρχελεέων: τῶν 

βασιλέων, ἀπὸ τοῦ τῶν λαῶν ἄρχειν. 303. ἐνόμεζξε γὰρ αὐτὸν 

τεϑνάναι. 306. πετρώδεις. --- Σιληνία: αἰγιαλὸς Σαλαμῖνος, (πλη- 

σίον add. ex Hesych. s. v. Σιληνέαε Blomfield) τῆς λεγομένης Tpo- 
, » c a QR - 

παίου ἄχρας, ὡς Τιμόξεν τῷ ς΄ περὲ λιμένων. (s 

293. drocca prp ξέρξου paragrapho praescripit m. 295. fort. τὸ 
μήτε φωνεῖν. 298. xai &i (corr. in χεὲ m!)M. 300. ἀρχελάων Ro- 
bortellus. 302. βλέπει φάος schol. Arist. Ran. 1028: φάοσ βλέπει M. 

308. 305. paragraphi praefixae in M. 305. ἵππουσ ante ras. M. 
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Τενάγων τ᾽ ἀριστεὺς Βακτρίων ᾿ἰϑαγενής, 

ϑαλασσόπλη τον iM Ataycog πολεῖ. 310 

dc Es Ἀρσάμης τε καἀργήστης τρέτος, 

οἵο᾽ due! νῆσον τὴν πελειοϑρέμμονα 

νικώμενοι: χύρισσον ἰσχυρὰν γϑόνα" 

πηγαῖς τε Νεέλου γειτονῶν Aiyuncíon 

Ἀρχτεύς, Ἡδεύης, καὶ φρεσεύης τρίτος 315 

Φαρνοῦχος, οἵδε ναὸς ix μιᾶς πέσον. 

rii Μάταλλος μυριόνταργος ϑανών, 

που μελαένης ἡγεμὼν τρισμυρέας, 

πυρρὰν ζαπληϑὴ δάσκιον γενειάδα 
OREMUS Στ ΤΩ, By. 2 E - 
eTeyy , αἀμείϑων χρῶτα πορφυρᾷ βαφὴ. 820 

Mayoc "ApafBoc Δρτάβης τε Báxcptoc, 

σχληρᾶς μέτοικος γῆς, ἐκεῖ κατέφϑετο. 

Ἄμιστρις Ἡμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 

νωμῶν, ὅ τ᾽ ἐσϑλὸς Ἡριόμαρδος Σάρδεσιν 

309. βάχτρα πόλις Περσίδος. 810. εὐφήμως: κεῖται ἐν Σα- 

λαμῖνι. 312. τὴν πολυτρήρωνα Σαλαμῖνα παρὰ τὸ θμήρου »πο- 

λυτρήρωνά τε θίσβηνκ (B 502). 318. χύρισσον: συνέκρουον ἄλ- 

λοις (ἀλλήλοις schol. rec.). ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀλόγων ζῴων τῶν 

τυπτόντων τοῖς χέρασιν. 315. ταῦτα οὐχ ἔχει τὸν Αἰγύπτιον 

χαρακτῆρα, ἀλλὰ ποιητικῶς διαπέπλασται. 819. τινὲς ἀντὲ γε- 

νικῆς πυρρᾶς γενειάδος" xal τὸ ἑξῆς, ἔτεγγεν (τέγγεν m) χρῶτα, 

ἔβρεχε τῷ αἵματι. -- δασύτριχον (Gl.). 321. Πάγος ἐϑνιχόν, 

Ἄραβος κύριον. 822. ὁ ἐχεῖ ἀπελθὼν (ἀποϑανών Kirchhoff) με- 

τοικήσει τὴν Σαλαμῖνα τὴν σκληρὰν καὶ πετρώδη. -- ἐν Σαλαμῖνε 

μετοικήσας, εὐφήμως" παρ᾽ ὅσον ἀνυπόστροφος αὐτῷ T7 ἐκ ταύτης 

ἄφοδος γέγονεν 

309. ἀριστεὺς Blomfield: ἄριστοσ M. ἐϑαγενής recc.: ἐϑαιγενήσ M. 
310. σποδεῖ Emperius. 311. λέλάιοσ M. — 312. πελιοϑρέμμονα M, corr. m. 

313. fort. δινούμενοι χύρισσον εἰς axtpàv. 314. γειτόνων M, corr. mt. 

315. Φερεσσεύης recc., φερεσσαχὴς Bothe. 316. οἵδε rec.: ot τε M. 

319. πυρὰν M, xoppàv m, πυρσὴν Porson. δάσχειον M. 3.0. zop- 

φυρᾷ Porson: πορφυρέα M. 321. udyoo M. ἀρτάμης recc. 
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πένϑος παρασχών, Σεισάμης 9' ὃ Móotoc, 395 

θάρυβές τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν 

ταγός, γένος “Πυρναῖος, εὐειδὴς ἀνήρ 705. CURRENT CUSCO EPIS 
χεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτυχῶς" 

Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐφυχέαν, 

Κιλίκων ἄπαργος, εἰς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 330 A06, / 

ἐχϑροῖς παρασχὼν εὐκλεῶς ἀπώλετο. 
“, mwD ξεν E Xo ΄ y. -: 

τοιῶνδ᾽ ἀρχόντων ὑπεμνήσϑην πέρι 

πολλῶν παρόντων ὀλίγ᾽ ἀπαγγέλλω xaxd. 

AT. αἰαῖ, κακῶν ὕφιστα δὴ κλύω τάδε, 

αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωχύματα. 335 

ἀτὰρ φράσον pot τοῦτ᾽ ἀναστρέψας πάλιν, 

πόσον δὲ πλῆϑος ἦν νεῶν ᾿Ελληνέδων, 
σ » 26 “ - , ὥστ᾽ ἀξιῶσαι: Περσικῷ στρατεύματ 

, , 5. 2 -» 

μάχην συνάφαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς; 

AI. πλήϑους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσϑ᾽ Exact βαρβάρων 840 
M m XAR 3 er X x d 

ναυσὶν χρατῆσαι. καὶ γὰρ EAAow μὲν ἦν 
e - 2 ' 2 FIN P4 

ὁ πᾶς ἀριϑμὸς ἐς τριαχάδας δέχα 

ἦν τῶνδε γωρὶς ἔχκριτος" 
à 

Ξέρξῃ δέ, καὶ yàp οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 

ὧν ἢγε πλῆϑος, αἱ δ᾽ ὑπέρκομπο: τάχει 845 

827. ἀπὸ πόλεως. 330. ἡγεμών (Gl.). 333. λεέπεε τὸ 

χαχῶν. 334. ἐαμβικὸς ὃ στέχος. 336. ἀναλαβών. 888. 

ἄξιον ἡγήσασϑαε, τολμῆσαι. 339. προσβολαῖς (Gl). 840. λεξ 
^ "τὸ , ^ - - - -» - 

πει τὸ ἦν. 841. σημείωσαι τὸ τῶν νεῶν πλῆϑος τῶν στρατῶν 

ἀμφοτέρων. 842. τουτέστι τ΄. 848. ἐκ τῶν τ' δέκα ἦσαν 
[τ - , € * , 

at ἡγούμενα: ὡς βελτίονες. 

325. 9' ó recc.: ó M. 329. Συέννεσίς Turnebus: σύννεσίσ (sed 

ita scriptum, ut legas σύνννεσίσ) M. 330. ἀπαρχὸσ M, ἔπαρχος recc. 
332. post ἀρχόντων supra versum νῦν adscripsit ml. 333. παρόν- 

των δ᾽ recc. 337. δὲ recc.: δὴ M. 340. βάρβαρον Heath. 341. 

ναυσὲ et ἕλλησι M. 343. νεῶν Brunck. 345. (ψφεῶν τὸ πλῆϑος 

Plut. Them. 14. ὅπέρχοποι Wakefield. 
Aeschylus ed. Wecklein, 6 
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ἑχατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά 9": ὧδ᾽ ἔχε: λόγος. 

μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ; 

ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τις κατέφϑειρε στρατόν 2 DE Spo cav, 
τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ. 

ot πόλιν σώζουσ: Παλλάδος ϑεᾶς. 350 ὃε G 

AT. ἔτ ἄρ᾽ ᾿ϑηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρϑητος πόλις: uo 7 ᾽ 

Al: ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρχος ἐστὶν ἀσφαλές. p op ρ 
AT. ἀρχὴ δὲ ναυσὶν συμβολῆς τίς ἦν φράσον" 

τίνες κατῆρξαν, πότ. Ἕλληνες, μάχης ς χατῆρξαν, πότερον 2vEc, μάχης, 

ἢ παῖς ἐμός, πλήϑει: καταυχήσας νεῶν; 355 

AI. ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς xaxoU 
' 337 ^ ' m. n ΄ 

φανεὶς ἀλάστωρ ἢ χκαχὸς δαίμων ποϑέν. 

ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην ἐξ ᾿ϑηναίων στρατοῦ 

ἐλδθὼν ἔλεξε παιδὲ σῷ Ξέρξῃ τάδε, 

ὡς εἰ μελαίνης νυχτὸς ἵξεται χνέφας, 360 

Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν 

ναῶν ἐπενϑορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

δρασμῷ χρυφαΐίῳ βίοτον ἐχσωσοίατο. 
n Ὁ , ^. e » , »" Ἁ , 

ὃ δ᾽ εὐθὺς ὡς Trxoucsw, οὐ ξυνεὶς δόλον 

σ 

346. σζ΄ αἱ ἄρισται" ἢ 010 , fya. yj τὸ δὶς ἐκ κοινοῦ. 349. 
M ἀῶ A -— » * ΄ reo Y 3: » - 
τὰ τῶν Περσῶν ζυγὰ βαρήσας. »ῥέπε δ᾽ αἴσιμον Zuap ᾿Ἀχαιῶνκ« 

(Hom. 6 72). 352. AÀxaioc »&yOpsc yàp πόλεως πύργος ἀρεύϊος.« 
» v * er B 4 ΄ " ὦ c ΄ - ^ ' 

358. ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην: βουληϑέντων yàp τῶν Ελλήνων φυγεῖν διὰ τὸ 

πλῆϑος τῶν Περσῶν. θεμιστοκλῆς Σίκιννον τὸν παιδαγωγὸν ἔπεμφε 
' Ἁ Lu Rd € Pj , , -- m» e me. 

πρὸς τὸν Ξέρξην ὡς αὐτομολήσαντα, λέγοντα τῷ Ξέρξῃ ὅτε μέλλουσι 

φυγεῖν Ἕλληνες. τοῦτο δὲ ἐποίώγσσεν, ἕα ἐν ἀπογνώσει: μαχήσονταε 

οἱ Ἕλληνες. 

947. λειφϑῆναι recc.: ληφϑῆναι M. 849. εἰσορρόπωι ante corr. M. 

350—353 paragraphi praefixae in M: 350 nuntio continuavit et 351 Atos- 

sae, 352 nuntio tribuit Schuetz. 350. σώξουσι M. 961. μενοῖεν 

Monk: μένοιεν M. 362. νεῶν Ald. ἐπενϑορόντες recc.: ἐπανϑο- 

όντεσ M. 363. ἐχσωσοίατο Monk: ἐχσωσαίατο M. 
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Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν ϑεῶν φϑόνον, 365 

πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον, 

εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος γϑόνα 

λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβῃ, 

τάξας νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίγοις τρισίν, 

ἔχπλους φυλάσσειν xai πόρους ἁλιρρόϑους, 370 

ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον ÁAtavcog πέριξ" 

ὡς εἰ μόρον φευξοίαϑ᾽ Ἕλληνες κακόν, 

ναυσὶν χρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινά, 

πᾶσιν στέρεσϑαι κρατὸς ἦν προκείμενον. 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε κάρϑ᾽ ὑπ᾽ εὐθύμου φρενός" 375 

οὗ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν ἠπίστατο. 

0? δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 
b , 2 2 ,F , 3 M 

δεῖπνόν τ᾽ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ᾽ ἀνὴρ 

ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφϑετο 980 
΄ Η M )s 2 - - 3 ΄ » £ 

xat νυξ ἔἐπῃξι, πᾶς ἀνὴρ χκωπὴῆς ανᾶς 

861. ὡς ἀπὸ Ξέρξου ὃ λόγος. 868. κατὰ περίφρασιν τὸν 

αἰϑέρα. 869. πλῆϑος (Gl. 870. τὰς ἐξόδους. 371. 

κοινὸν τὸ τάξαι. 372. ἀπὸ τοῦ διηγηματικοῦ ἐπὶ τὸ μιμητικόν, 

ὡς εἰ ἐξειλήσαιεν, φησίν. οἱ “λληνες δραπετεύσαντες, πᾶσιν ἠπεέλεε 

τοῖς ταχϑεῖσιν αὐτοῖς (αὐτοὺς Paley) φυλάξαι τῆς κεφαλῆς στερη- 

ϑῆναι. ἄτοπον δὲ ἀπειλεῖν πλήϑει τοσούτῳ ϑάνατον. βέλτιον οὖν 

χράτος, τῆς τιμῆς καὶ ἀρχῆς στερίσχεσϑαι, ἵν᾽ ἢ κράτος ἀντὲ χρά- 

τους (1. βέλτιον οὖν χράτος dvzi κράτους, ἵν᾽ 2 χράτους ἥτοι τῆς 

τιμῆς καὶ ἀρχῆς στερίσχεσϑαι secundum schol. rec.). 819. χώ- 

πὴν εὐήρετμον ἀμφὶ σχαλμὸν ἐδέσμευξς. τροπωτῆροδω (spatium sex 

fere litterarum: τροπωτὴρ δὲ ὃ λῶρος ὃ Dindorf ex schol. rec.) δεσ- 

μεύων τὴν κώπην πρὸς τῷ σχαλμῷ. 381. xai νὺξ ἐγένετο καὶ 

(pertinent haec ad 387) οὐδεὶς “λλήνων ἠξέωσεν. 

365. τῶν corr. in τὸν M. 370. 371. invertit (371. 370) Koechly. 
918. νηυσὶν M. 974. χράτὸσ M. 378. δεῖπνόν τ᾿ Scaliger: δεῖπ- 

νον Ν. 380. ρϑέγγοσ M. (expunxit 3. prima manus). 
6* 
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ἐς ναῦν ἐχώρει, πᾶς δ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης. 

τάξις δὲ τάξιν παρεχάλει νεὼς μακρᾶς, 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος 7» τεταγμένος. 

xai πάννυχοι δὴ διάπλοον καϑίστασαν 385 

ναῶν ἄναχτες πάντα ναυτικὸν λεών. 

χαὶ νὺξ ἐχώρει, κοὺ μάλ᾽ “Ελλήνων στρατὸς 

χρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καϑέστατο: 

ἐπεί γε μέντοι: λευκόπωλος ἡμέρα 
- , M , ^ 37^ ὦ 

πᾶσαν χατέσχε γαίαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 990 

πρῶτον μὲν ἠχῇ κχκέλαδος ᾿ Ελλήνων πάρα 
^ , , » 3 e 

μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

ἠχώ: φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν: οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 395 
eM. δὲ 3 , ' e , 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν “Ἕλληνες τότε, 

ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐφύγῳ ϑράσει" 

σάλπιγξ δ᾽ ἀυτὴῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν rs "ἢ n [ t vc eye . 

- Ἀ Li , e FN ^ - - 

εὐϑὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολὴ 

ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ χελεύματος, 400 

ϑοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐχφανεῖς ἰδεῖν. 

τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως χέρας 
€ - , ERA Φ» [4 - , 

ἡγεῖτο κόσμῳ, δεύτερον δ᾽ ὃ πᾶς στόλος 

ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν 

882. ἐπιστήμων  (GI.). 383. τῆς πολεμικῆς (Gl). 888. 

ὡς ὠόμεϑα. 398. τὰ τῶν ᾿Ελλήνων ἐξέκαιεν καὶ ἀνήγειρεν ἣ 
aáAntyé. 399. ῥοδιάδος: τῆς Zyncuüe ἢ τῆς ἐν ὑγρῷ ἐλαυνο- 
μένης. 402. τὸ θεμιστοχλέους (Gl.). 408. τὸ ἀριστερὸν καὶ 

τὸ μέσον. (411) τὸ ἔμβολον λέγει" στόλον δὲ λέγει παρ᾽ ὅσον εἰς 

ὀξὺ συνεσταλμέναι εἰσίν: οὕτως γὰρ ἔλεγον στόλον τὰ ἀπωξυμμένα. 

t 

383. τάξεισ M. 386. νεῶν Brunck. 391. ἠχεῖ recc., fort. 
ἤχει... πάρα' 392. εὐφήμησεν M. 394 in margine addidit m. 
7dgoc δὲ Stadtmueller. 398. δ᾽ supra versum M. 

M. 
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πολλὴν βοήν: ὦ παῖδες Ελλήνων tre, 405 

ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευϑεροῦτε δὲ 
b ^ “ , CN 

παῖδας, γυναῖκας, ϑεῶν τε πατρῴων ἔδη, 

ϑήκας τε προγόνων" νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. 

xai μὴν παρ᾽ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόϑος 

ὑπηντέαξε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀχμή. 410 
, ^ Y M , M , , 

εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηξ γαλχήρη στόλον 

ἔπαισεν" ἦρξεν δ᾽ ἐμβολῆς ᾿Βλληνικὴ 
M , , , M 

ναῦς, κἀποϑραύει πάντα Φοινέσσης νεὼς 

χόρυμβ᾽, ἐπ’ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ηὔϑυνεν δόρυ. 

τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ 415 

ἀντεῖχεν: ὡς δὲ πλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 

ἤϑροιστ᾽, ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν, 
οὲ ' 2] e ) e - 2 , , 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις γαλκοστόμοις 

παέοντ᾽, ἔϑραυον πάντα κωπήρη στόλον, 

“Ελληνικαέ τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως 420 

χύχλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 

σχάφη νεῶν, ϑάλασσα δ᾽ οὐχέτ᾽ ἦν ἰδεῖν, 

γαυαγέων πλήϑουσα καὶ φόνου βροτῶν' 

ἀχταὶ δὲ νεχρῶν χοιράδες τ᾽ ἐπλήϑυον. 
^ b 5. , ^ ^ 3, , 

φυγῇ 0 ἀχόσμως πᾶσα ναὺς ἡρέσσετο, 425 

ὕσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος" 

405. σημεέωσαι. 408. τάφους. 411. τὸν ἔμβολον παρὰ 

τὸ εἰς ὀξὺ συνεστάλϑαι. 418. avv? τοῦ Περσίδος (Gl.). 414. 

τὴν ναῦν δόρυ εἴρηκεν. 415. ἀντὲ τοῦ δή (Gl.). 416. μεταξὺ 

Σαλαμῖνος καὶ Alyáme τὸ στενὸν ἦν. 419. παράλογον τὸ Ovuixóv. 

420. οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἀδιδάκτως. 422. ἀντὶ τοῦ αἱ νῆες. 428. 

ναυαγέα αὐτὸ (dele αὐτὸ) τὸ πάϑος, ναυάγιον δὲ αὐτὸ τὸ ναυαγῆσαν 

σκεῦος. διὰ τοῦτο οὖν ναυαγίων βαρυτόνως., τῶν σωμάτων (πτω- 

μάτων schol. rec.). — τῶν Περσῶν δηλονότι. 

415. μὲν νῦν Μ. 417. 419. verba ἀρωγὴ .. παρῆν et ἔϑραυὸν 

. στόλον permutat Koechly. 418. óg' αὑτῶν recc.: óm αυτῶν M. 
ἐμβόλοις Stanley: ἐμβολαῖσ M. 425. ἀχόσμῳ rec. 
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M ^o τοὶ δ᾽’ ὥστε ϑύννους 7 vw iy8ówv βόλον 

ἀγαῖσι κωπῶν ϑραύμασίν τ᾿ ἐρειπέων 
M » , 5» M Ν᾽ e ΄ 

ἔπαιον, ἐρράχιζον, οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ 

κωχύμασιν χατεῖχε πελαγίαν ἅλα, 430 
σ - M N ) , 

ἕως χελαινῆς νυχτὸς ὄμμ᾽ ἀφεέλετο. 

xaxày δὲ πλῆϑος, οὐδ᾽ ἂν εἰ δέχ᾽ ἥματα 

στοιχαγοροΐην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμέ σοι. 
E. ' ἌΣ £23 ς ΄ LT εὖ γὰρ τόδ᾽ ἔσϑι, μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 

πλῆϑος τοσουτάρεϑμον ἀνθρώπων ϑανεῖν. 435 

AT. αἰαῖ, κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 

Πέρσαις τε καὶ πρόπαντε βαρβάρων γένει. 

ΑΓ. εὖ νυν τόδ᾽ ἔσϑε, μηδέπω μεσοῦν xaxóv: 
FS) νιν 3 ^ Y d MJ , 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἦλϑε συμφορὰ πάϑους, 

ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσα: ῥοπὴ. 440 

AT. καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑέων τύχη; 

λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 

ἐλϑεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 

Al. Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖο: φύσιν, 

φυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐχπρεπεῖς, 445 

427. ἄγραν (Gl.). 428. ἐρείπια (ἐρέπια m) κυρίως τὰ πτώματα 
- » - ^t MJ , — — LA * , 

τῶν οἴχων" νῦν OS τὰ ϑραύσματα των νεων. 481. λείπει τὴν μά- 

χην. ἕως ἣ νὺξ ἐπιγινομένη ἔπαυσεν αὐτοὺς τῆς μάχης. 452. (in fine 

paginae, post v. 432 qui est extremus, scriptum) Ἴων ἐν ταῖς ᾿Επι- 

δημίαις παρεῖναι Aioy0Àov ἐν τοῖς Σαλαμινεακοῖς qa. 433. ἐφε- 

ξῆς λέγοιμι. στοιχομυϑοέην. 485. πλῆϑος ἀνθρώπων τοσοῦτον 

τῷ ἀριϑμῷ. μήποτε δὲ τοσουτάριϑμον ϑέλει. 436. εὔχαιρος ἣ 

τροπὴ ἀπὸ τῶν ἐν πελάγε: ἀτυχησάντων. 440. τῇ κακῇ (χακῶν 

schol. rec.) δηλονότι. 443. μεέζονα. 

498. eptzíov M. 499. οἰμωγὴ recc.: οἰμωγῆσ M, εὐχωλὴ Halm. 

433. erotyayopoty» scripsi: acoqogapono M, στοιχηγοροίην vel στιχη- 

γοροέην recc. 494. μηδάμ᾽ recc.: μὴδ᾽ à» M. 435. τοσοῦτ᾽ ἀρι- 

ϑμὸν M. 4380. ἔρρω:ται M, corr. in ἔρρωγε ml. 488. νῦν M. 441. 

τῆσδ᾽ ἔτ᾽ rec.: τῆσδέ τ᾿ M. 445. xai εὐγένειαν M. 

—€———— 

———— νων, 

—- 
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αὐτῷ τ᾽ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις def, 

τεϑνᾶσιν αἰσγρῶς δυσχλεεστάτῳ μόρῳ. 

AT. o? ᾽γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, qíAot. 

ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φὴς ὀλωλέναι; 

AI. νῆσός τις ἐστὲ πρόσϑε Σαλαμῖνος τόπων 450 

βαιά, δύσορμος ναυσίν, ἣν ὃ φιλόχορος 

Πὰν ἐμβατεύει, ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

ἐνταῦϑα πέμπει τούσδ᾽ ὅπως ὅτ᾽ ἐχ νεῶν 

φϑαρέντες ἐχϑροὲ νῆσον ἐκσῳζοέατο, 

χτεέίνοιεν εὐχεέρωτον ᾿βλλήνων στρατόν, 455 

φίλους δ᾽ ὑπεκσῴζοιεν ἐναλέων πόρων" 

κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 

ναῶν ἔδωχε κῦδος Ἕλλησιν μάχης, 

αὐϑημερὸν φράξαντες εὐχάλχοις δέμας 

ὅπλοισι ναῶν ἐξέϑρῳσκον- ἀμφὶ δὲ 460 

xuxAoUvco πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχανεῖν 

ὅποι τράποιντο. πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ γερῶν 

πέτροισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς τ᾿ ἀπὸ 

ϑώμιγγος io! προσπέτνοντες ὥλλυσαν, 
2 τέλος δ᾽ ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς ῥόϑου 465 

446. εἰς níocty ἐν πρώτοις, 0 ἐστ: πιστικώτατοι. 450. τὴν 

Ψυττάλειάν (Ῥυτταλέαν m) φησιν, ἣ ἀπέχει προσ pov (inter προσ et 

pov trium fere litterarum spatium, posito Cc in margine: πρὸς ἥπει- 

pov Dindorf) σταδίους £e ὅπου φυγόντες ot ἡγεμόνες τῶν Περσῶν ὑπὸ 

᾿ϑηναίων ἀπώλοντο. 451. ὃ ϑεὸς ὁ Il&v (Gl.). 452. ἢ ὡς ἱερᾶς 

οὔσης (1. ἑερὰ οὖσα) llavóc* ἢ ὡς ἔρημος. 453.6 Ξέρξης (Gl). 4654. 
ἀντὲ τοῦ μετὰ ρϑορᾶς ἐξέλϑοιεν. 451. σκοπῶν (Gl.). 458. τῆς ναυ- 

payíac. 461. τοὺς Πέρσας. 464. ϑῶμιγξ λέγεται τὸ λεπτὸν σχοινίον. 

441. οἰχτρῶς rec., fort. αἰχῶς. 448. oi ἐγὼ M. 449. φηισ M. 
x 

451. νηυσὲν M. 453. ὅτ᾽ éx Elmsley: ὅτ᾽ ἂν M. 454. ἐξσω- 
totaro M, ἐξοισοίατο M Stahl. 455. στρατόν ex στρατῶν fecit m. 

fort. Ἑλλήνων ἄγραν. 456. ὑπεχσώζοιεν M. 458. νεῶν rec. 463. 

ἄπο M. 464. ὥλλυσαν recc.: ὄλλυσαν M. 
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παίουσι, κρεοκοποῦσι δυστήνων μέλη, 

ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν (Kov. 

Ξέρξης δ᾽ ἀνῴμωξεν καχῶν ὁρῶν βάϑος" 

ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῇ στρατοῦ, 

ὑφηλὸν ὄχϑον ἀγχε πελαγίας ἁλός" 4710 

ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ, 

πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματε, 

&o' ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. τοιάνδε σοι 

πρὸς τῇ πάροιϑε συμφορὰν πάρα στένειν. 

AT. ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ᾽ ἔφευσας φρενῶν 478 

Πέρσας: πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 

κλεινῶν ᾿ϑηνῶν ηὗρε, κοὺκ ἀπήρχεσαν 

οὃς πρόσϑε Μαραϑὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν" 

ὧν ἀντέποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν 

τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσπασεν. 480 

σὺ δ᾽ εἰπὲ ναῶν o? πεφεύγασιν μόρον, 

ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες" οἶσϑα σημῆναι τορῶς: 

Al. ναῶν δὲ ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 

χατ᾽ οὖρον obx εὔχοσμον αἴρονται φυγήν. 

στρατὸς δ᾽ ὃ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χϑονὲ 485 

διώλλυϑ᾽, o? μὲν ἀμφὲ κρηναῖον γάνος 

468. ἀπὸ τῶν ὑδάτων 7, μεταφορά. 469. χαϑαράν, xeyo- 

ρισμένην: ἢ αὐγάζοντα xal ὁρῶντα. λέγει δὲ τὸ ἀντικρὺ Σαλαμῖνος 

ὄρος τὸν (τῶν m) “ϊγάλεων, ὥς φησιν lloó0ococ (VIII 90). 412. 

φυγεῖν δῆλον ὅτι. 415. φευσϑῆναι ἐποίησας τῶν φρενῶν xai ἀποτυ- 

χεῖν ὧν ἤλπιζον. 478. ἐπὶ Δαρείου (ab eadem m. quae textum 

scripsit). 483sq. ἐχεῖ, φησίν, ἀπίασιν ὅπου ὃ ἄνεμος αὐτοὺς 

φέρει. 486. τόπος Βοιωτίας ἡ Κρήνη. 

466. χρεωχοποῦσι corr. in χρεοχοποῦσι M. — 468. ἀνώμωξεν M. 469. 

εὐαυγῇ Hemsterhusius. 470. πελαγίας recc.: πελασγίασ M. 473. to 

M. 474. παρὰ M, πάρα m. 4177. sbpe M. ἀπήρχεσαν recc.: ἀπή- 

pxeae M. 480. τοσόνδε recc.: τοσῶν δὲ M. 481. πεφεύγασι M. 

481sq. o? . . ποῦ roócÓ C Thurot. 483. νεῶν Blomfield. γε Robor- 

tellus. fort. νεῶν ταγοῦχοι. 484. αἴρονται Elmsley: αἱροῦνται M. 
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δίψῃ πονοῦντες, o? δ᾽ ὑπ᾽ ἄσϑματος κενοὶ 

διεκπερῶμεν ἔς τε Φωκέων γϑόνα 

xal Δωρέδ᾽ αἷαν, Ἠηλιᾶ τε χόλπον, οὗ 

Σπερχειὸς ἄρδει: πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ. 490 

κἀντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς ᾿Αχαιίδος πέδον 

καὶ θεσσαλῶν πόλεις ὑπεσπανισμένους 

βορᾶς ἐδέξαντ᾽" ἔνϑα δὴ πλεῖστοι ϑάνον 

δίψῃ τε λιμῷ τ᾽" ἀμφότερα γὰρ ἦν τάδε. 

Ἠαγνητιχκὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Ἠαχεδόνων 495 

χώραν ἀφικόμεσϑ᾽. ἐπ᾿ ἠξίου πόρον. 

Βόλβης 8" ἕλειον δόνακα, Πάγγαιόν τ᾽ ὄρος, 

᾿Ηδωνίέδ᾽ aiay. νυχτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 

χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε, πήγνυσιν δὲ πᾶν 

ῥέεϑρον ἁγνοῦ Στρυμόνος: ϑεοὺς δέ τις 500 

τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ τότ᾽ ηὔχετο 

λιταῖσι, γαῖαν οὐρανόν τε προσχυνῶν. 

ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοκλυτῶν ἐπαύσατο 

στρατός, περᾷ κρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον. 

χῶστις μὲν ἡμῶν πρὶν σχεδασϑῆνα: ϑεοῦ 505 

ἀκτῖνας ὡρμήϑη, σεσωμένος κυρεῖ. 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 

μέσον πόρον διῆκε ϑερμαίνων qAoyt 

πῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν" ηὐτύχει δέ τοι 

ὅστις τάχιστα πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. 510 

487. οἷον μετὰ ἄσϑματος. 490. ὁ Σπερχειὸς ἐξ νιάνων 

(Aiviávo»» Dindorf) ῥέων εἰς τὸν ᾿ηλιακὸν ἐμβάλλει κόλπον. 497. 

Θράκης. — λέμνη θρᾳκιχή. 499. παρὰ καιρόν. 500. Στρυμὼν 

ποταμὸς θρᾷκχης. — καὶ ὃ πάνυ ἀσεβής. 504. χρυστάλλῳ πε- 

πηγότα. --- τὸ ἑξῆς διαπερᾷ. 508. διελϑεῖν καὶ ῥεῦσα: ἐποίησεν. 

492. πόλεις 1, Schiller: πόλισ M. (πόλισμ᾽ recc.). 498. ἐδέξαντο Μ. 

497. βολβῆσ M. 801]. εύχετο M. 506. σεσωμένος scripsi: σε- 

σωσμένοσ M. 509. εὐτύχει GC W Schneider: εὐτυχεῖ M. 
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o H M v , 

ὅσοι δὲ λοιποὶ x&cuyov σωτηρίας, 
, , , ^ , θρήχην περάσαντες μόγις πολλῷ zówQ, 

ἥχουσιν ἐκφυγόντες, οὐ πολλοέ τινες, 

ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν: ὡς στένειν πόλιν 

Περσῶν, ποϑοῦσαν φιλτάτην ἥβην χϑονός. 515 

ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑῆ" πολλὰ δ᾽ ἐκλείπω λέγων 

χαχῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσχηφεν ϑεός. 

X0. dà δυσπόνητε δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς 
Now Du M -- ΄ 

ποδοῖν ἐνήλου παντὲ Περσικῷ yéve:. 

AT. οἵ ᾽γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 520 

ὦ νυχτὸς ὄφις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 

ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας xaxd. 
e - 1 , MN- 5 ἐὰν » ΄ 

ὑμεῖς δὲ φαύλως αὖτ᾽ ἄγαν ἐχρένατε. 
σ ^» 2 TN - ND b] , , 

Opog O , ἐπειοὴ τὴῆο᾽ ἐχυρωσεν quac 

Q^ μῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασϑα: ϑέλω" 525 
x ES 
πείτα γῆ τε xai φϑιτοῖς δωρήματα 
- 

ξω λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν" 
uw *NQ (Q( , . ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις, 

ἀλλ᾽ ἔς τὸ λοιπὸν εἴ τε δὴ λῷον πέλοι. 

ὑμᾶς δὲ γρὴ 'zi τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 530 

πιστοῖσ πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 
' AND $3» uU RELY , - , , 

xal παῖδ᾽, ἐάν περ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑεν μόλῃ, 

514. τὴν Περσίδα, τὴν ἔχουσαν αὐτῶν τὴν ἑστίαν. 520. 
πεφονευμένου (Gl.). 523. οὐκ ἀληθῶς. — αὐτά: ἀντὶ τοῦ τὰ 

ὀνεέρατα. 524. $ ὑμῶν χρίσις ἣ λέγουσά μο: εὔξασϑαι ϑεοῖς 

xai Δαρείῳ. 527. πέλανον: πεπεμμένον πλακοῦντα. 528. οἶδα 

μὲν ὅτι τὸ xaxóv ἤδη ἐγένετο: ἀλλὰ κἂν ἐπὶ τοῖς ζῶσιν ἀνδράσιν 

εὔξωμαι (εὔξομα: Robort.). 

514. ὡστένειν M, ce superscr. m. 517. ἐγχατέσχηῴε M. 519. 

ἐνήλλου recc. 520. ot ἐγὼ M. 523. αὔτ᾽ M, abc m. 527. 
zéAavóv M. 580—534 post 853 collocat Nikitin. 580. ὁμᾶς 

recc.: ἡμᾶσ M. 531. zteroioct recc. 534. xaí τι recc.: χέτε M. 
πρόσϑηται Turnebus: πρόσϑητε M. 
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παρηγορεῖτε, xal προπέμπετ᾽ ἐς δόμους, 

μὴ καί τι πρὸς κακοῖσι προσϑῆται κακόν. 

ΧΟ. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν Περσῶν 535 

τῶν μεγαλαύχων xat πολυάνδρων 

στρατιὰν ὀλέσας 

ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ ἡγβατάνων 

πένϑει δνοφερῷ κατέχρυφας. 

πολλαὶ δ᾽ ἁπαλαῖς yspot καλύπτρας 540 

xacepeuxópevat διαμυδαλέοις 

δάχρυσε κόλπους 

τέγγουσ᾽, ἄλγους μετέχουσαι. 

at δ᾽ ἁβρόγοοι Περσίδες ἀνδρῶν 

ποϑέουσαε ἰδεῖν ἀρτεξυγέαν, 545 

λέκτρων εὐνὰς ἁβροχέτωνας, 

χλιδανῆς ἥβης τέρψιν, ἀφεῖσαε, 

πενϑοῦσι γόοις ἀχορεστοτάτοις. 

χἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἐχομένων 

αἴρω δοκέμως πολυπενϑῆ. 550 

str. 1. νῦν δὴ πρόπασα μὲν στένει 

yo? Ἡσιὰς ἐχκενουμένα" 

Ξέρξης μὲν ἤγαγεν, ποποῖ͵ 

Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεσεν, τοτοῖ, 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 555 

βαρίδες τε ποντίαι. 

541. κατασχέζουσαε, ἐνεργητικῶς. 544. ἁβρόγοοι at ἐντρυ- 

φῶσαει τοῖς δάκρυσιν. 550. βαστάζω. 552. τῶν ἀνδρῶν. 

553. εἰς τὸν πόλεμον. 656. βαρέδες αἱ νῆες. 

540. ἀπαλαῖσ M. 541. fort. διαμυδαλέους. 551. νῦν δὴ Porson: 

νῦν yàp δὴ M. 552. ἀσίασ M, 'Acic Blomfield. ἐχχεχενωμένα Hermann 

et Prien. 5583. μὲν Arnaldus: μὲν yàp M. ἄγαγεν Blomfield. 555 

—64 in margine adscripsit m. 556. βαρίδεσσι ποντίαις recc. 
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[4 bd * o0 

τέπτε Δαρεῖος μὲν o0- 

τω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπῆν 

τόξαρχος πολιήταις, 

Σουσίδαις φέλος dxcwp; 860 

antistr. 1. πεζούς τε xal ϑαλασσέους 

αἱ δ᾽ ὁμόπτερο: χυανώπιδες 

νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, 

νᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν. τοτοῖ, 

νᾶες πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς, 565 

διὰ δ᾽ Ἰαόνων γέρας: 

τυτϑὰ δ᾽ ἐχφυγεῖν ἄνακτ᾽ 
»} Ἁ ς , 

αὐτὸν ὡς ἀκούομεν 
, ΄ 

θρήκης ἂμ πεδιήρεις 

δυσχέμους τε χελεύϑους. 570 

str. 2. τοὶ δ᾽ ἄρα πρωτόμοροι, φεῦ, 

λειρϑέντες πρὸς ἀνάγκαν, ἠέ, 
M X ' 7. , 5" 

ἀχτὰς ἀμφὲ Κυχρείας, 0d, 

- - -- στένε xai δακχνάζου., 

560. βασιλεύς. δ66. περισσοὶ οἱ δύο δὲ καὶ τὸ ὡς. τὸ δ᾽ ἑξῆς" 
΄ PA! ^ - , ' € P) , ' » 

μύγις δὲ διαφυγεῖν ἀκούομεν τὰς χεῖρας Ἰαόνων τὸν ἀναχτα. 568 

(i. 667). 0 ἡμεῖς λέγομεν παρ᾽ ὀλίγον. 5711 (574). περὶ τῶν τεϑνηκό- 

των ἐν Σαλαμῖνι. — πρωτόμοροι: oí πρῶτο: ἀποθανόντες. τὸ ἑξῆς 

τούτου ἐστί, σκύλλονται (σκύλονται m) πρὸς ἀναύδων. 512. πρὸς 

ἀνάγχκαν: τὴν τοῦ ϑανάτου. Ὅμηρος: »ἐπεὶ κατὰ μοῖρ᾽ ἐπέδησενα 

(λ 291). 573. τῆς Σαλαμῖνος. 574. παραγώγως ἀντὶ τοῦ δάκνου. 

δ57. τέπτε rec.: τέ ποτε m. 559. πολιήταις Victorius: πολήταισ m. 

560. σουσίδαις recc.: σουσίδεδ m (o superscr. ml). 561. τε xai rec.: τε 

yàp xai m. 561sq. ϑαλασσίους λινόπτεροι Schuetz. 565. πανωλέϑροι- 

σιν recc.: πανολέϑριοισιν, o in ὦ ab m! mutato, M. 566. at τ᾽.. χέρες 
Enger, 7ó' . . y£pec Dindorf. 569. ἀμπεδιήρεισ M. 570. δυσ- 
χίμους Arnaldus: δυσχειμέρουσ M. 5718q. πρωτομόροιο, φεῦ, λη- 
φϑέντες (ληφϑέντες recc.) πρὸς ἀνάγχας Blomfield. 573. ἀχτᾶσ duet 

xoypsíac M (rz superscr. m). 
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βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον οὐ- 515 
, ) ὧν - 

ράνε᾽ ἄγῃ, ὀᾶ, 

τεῖνε δὲ δυσβάυκτον 
- , , , 

βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. 

antistr. 2. γναπτόμενοι δ᾽ ἁλὶ δεινά, φεῦ, 

σχύλλονταε πρὸς ἀναύδων, ἡξ, 580 

παίδων τᾶς ἀμιάντου, ὀᾶ, 

πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερηϑεές" 

τοκέες δ᾽ ἄπαιδες ἐραδαι- 
, 2 » 5». 

μόνι᾽ ἄχῃ, Od, 

δυρόμενο: γέροντες 585 

τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος. 

str. 3. τοὶ δ᾽ ἀνὰ γᾶν Ἡσίαν δὴν 

οὐχέτι περσονομοῦνται, 
5 9, » ^ — 

οὐδ᾽ ἔτι δασμοφοροῦσιν 

δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, 590 
2 q3 , M , 

οὐδ᾽ ἐς γᾶν προπέτνοντες 

&covcat* βασιλεία 

γὰρ διόλωλεν ἰσχύς. 
ΝΟ anlistr. 3. οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν 

575. ἕως τοῦ οὐρανοῦ βόησον τὰ ἄγη. 5771. ϑρηνητικήν ((61].). 

578. βοητικήν. 680. τῶν ἐχϑύων. 581. τῆς ϑαλάσσης" αὐὖ- 

τὴν γὰρ λέγε: ἀμέαντον. 582. λείπει πᾶς. 588. ὑπὸ Περσῶν 

ἄρχονται. 592. τὰ τοιαῦτα πάντα χκτητικὰ μαχρὸν ἔγει τὸ a. 

— (591) at γὰρ βασιλεῖαε ἔχουσι τοῦτο. 594. οὐδένα γὰρ δεδίέα- 
σιν οὗ ὑπήκοοι ἔτι. ἠλευϑέρωται οὖν αὐτῶν ἣ γλῶσσα πρὸς τὸ κα: 

χηγορεῖν βασιλέα. 

579. δ᾽ Ἁἀλοσύδνας Naber. 580. σχύλλονται recc.: σχύλονται M. 

582. dii. iet in marg. ἔτ M. 583. τοχέες Porson: τοχῆεσ M. 5838q. 

ἄπαιδες ἔρρανται δαιμόνι᾽ recc., ἄπαιδες δαιμόνε᾽ Porson, fort. ἄπαιδες 

οὐράν", 591. οὐδ᾽ Heath: οὔτ᾽ M. προπέτνοντες recc.: προσπέτνον- 

τεσ M. 592. ἅξονται Halm: ἄρξονται M. βασίλεια recc.: βασίλεία" 

7 βασιλιχὴ M. 
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ἐν φυλακαῖς" λέλυται γὰρ 595 

λαὸς ἐλεύϑερα βάξειν, 

ὡς ἐλύϑη ζυγὸν ἀλκᾶς. 

αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουραν 

Atavycog περικλύστα 

νᾶσος ἔχε: τὰ Περσῶν. 600 

AT. ͵΄' - 1 e » ᾿ - 
- got, xaxàvw μὲν ὕστις Epmópoc χυρεξ, 

ἐπίσταται βροτοῖσιν ὡς, ὅταν κλύδων 
- Σ ΄ , ΄ M 

κακῶν επέλϑῃ, πάντα δειμαίνειν φιλεῖ" 
eo ^» Γ F, πὶ - , 

ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ, πεποιϑέναι 

τὸν αὐτὸν αἰεὶ δαίμον᾽ οὐριεῖν τύχης. 605 
2 ' ^ »w , H , ΄ 

ἐμοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλέα" 

ἐν ὄμμασιν τἀνταῖα φαίνεται ϑεῶν, 

βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ κέλαδος οὐ παιώνιος. 
, - » 2 -" ΄ 

τοία καχῶν ἔχπληξις ἐχφοβεῖ φρένας. 

τοιγὰρ κέλευϑον τήνδ᾽. ἄνευ τ᾿ ὀχημάτων 610 
, 

χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεϑδι ἐκ δόμων πάλιν 

ἔστειλα, παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

597. ἣ ἀλχή. 600. σώματα. 601. ἔϑος ἔγουσιν οἱ δυ- 
στυχοῦντες δυστυχίαν φαντάξεσϑαι,. οἱ δὲ εὐτυχοῦντες εὐτυχίαν. 

605. οὐριξῖν: οὐριοδρομεῖν. παρὰ τὸ ᾿Θμηρικόν (c 136): »τοῖος γὰρ 
, 2 Ἁ 2 F , , - 5 » a » 

νόος ἐστὶν ἐπιχϑονέων ἀνϑρώπων, οἷον ἐπ᾿ ἦμαρ ἄγῃσιν.« 607. 

ἀνταῖα: ἐναντέα pot φαΐνετας τὰ ϑεῶν" otov, ἀντικειμένους ἡμῖν ὁρῶ 

τοὺς ϑεούς. 608. οὐ παιώνιος, ἀλλὰ φϑαρτιχός. 612. πατρὶ 

παιδός. — (legitur post v. 618 in fine paginae) σημεέωσαει τὸ εἶδος 

τῶν χοῶν. 

597. fort. οἷς. ἀλχῇσ, z in a mutato, M. 598. ἄρουραν Porson: 
ἄρουρα M. 600. Περσᾶν Blomfield. 601. ἔμπεερος recc. 601 8qq. 

fort. eíAot, βροτείων ὅστις ἐμπερὴς χυρεῖ, ἐπίσταται, χαχῶν μὲν ὡς ὅταν 

τινὰ χλύδων ἐπέλϑη. 605. τύχας Blomfield, praestat τύχην, quod 
Blomfieldio tribuit Dindorf. 607. ὄμμασι τ᾽ ἀνταῖα M. 612. 

ἔστειλα recc.: ἐστείλατο M, fort. ἔστειλα, τέχνου πατρὶ. 
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φέρουσ᾽. ἅπερ vexpolat μειλικτήρια, 
, 2 , [4 - hi y , 

βοός τ’ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνϑεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλει, θ1ὅ 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρϑένου πηγῆς μέτα, 

ἀχήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 
M M » , , , 

ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε" 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισε ϑαλλούσης βέον 

ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 620 

ἄνϑη τε πλεκτά, παμφόρου yaíag τέκνα. 
5 » T , ^ —-— ῳ ΄, 

ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, γοαῖσ: ταῖσδε νερτέρων 

ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 

Δαρεῖον ἀνακαλεῖσϑε. γαπότους δ᾽ ἐγὼ ρ Υ. 
τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 625 

ΧΟ. βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, 

σύ τε πέμπε χοὰς ϑαλάμους ὑπὸ γῆς, 

ἡμεῖς ϑ᾽ ὕμνοις αἰτησόμεϑα 

φϑιμένων πομποὺς ἐν 

εὔφρονας εἶναι κατὰ γαίας. 630 

ἀλλὰ χϑόνιο: δαέμονες &yvot, 

I7 τε καὶ “Ερμῆ, βασιλεῦ τ᾽ ἐνέρων, 

πέμφατ᾽ ἔνερϑεν φυχὴν ἐς φῶς" 

εἰ γάρ τι κακῶν ἄχος οἷδε πλέον, 

μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι. 635 

614. λευκῆς, ἢ dysla(ac, ἢ ἀσινοῦς. 615. φαιδρόν (Gl. 616. 

σὺν ὕδατι πηγαέῳ. — καϑαρᾶς (Gl.). 617. ἀγριοποιοῦ διὰ τὴν μέ- 

ϑην. 619. del γὰρ ἔχε: τὰ φύλλα" διὸ προσέϑηκεν »ἐν φύλλοισι 

ϑαλλούσης« (ϑαλούσης m) πρὸς τὸν καρπόν. οὐ γὰρ διηνεκής. 621. 

στέμματα. 628. ὡς ϑεὸς γὰρ παρὰ Πέρσαις τιμᾶται. 626. τε 

μία παρὰ Πέρσαις (Gl.). 633. τὴν Δαρείου. 

618. μειλιατήρια recc.: μηλιχτήρια M. 621. πληχτὰ M, “ε΄ super 

7 scripsit m. 623sq. in marg. ἔτ M. 624. ἀναχαλεῖσϑε recc.: 

ἀναχαλεῖσϑα: M, ἀγχαλεῖσϑε Dindorf. 
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str. 1. 7, ῥ᾽ det μου μαχαρέτας 

ἐἰσοδαΐμων βασιλεὺς 

βάρβαρα σαφηνῆ 
er ' ΄ 2 2 

ἱέντος τὰ παναέολ᾽ at- 

ανῇ δύσϑροα fláyuaca; 640 

παντάλαν᾽ ἄχη διαβοάσω:; 

νέρϑεν ἂρα κλύες μου; 

antistr. 1. ἀλλὰ σύ pot, Γᾶ τε καὶ ἄλλοι 

γϑονέων ἁγεμόνες, 

δαέίμονα μεγαυχῆ 645 
»7 2 ΓΟ MT ΄ ἰόντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐχ δόμων, 

Περσᾶν Xovotysvz ϑεόν - 
, Ὁ » - » 

πεμπετε ὁ ἄνω οἷον οὕπω 

Περσὶς a) ἐκάλυφεν. 

str. 2. ἢ φίλος ἁνήρ, φίλος ὄχϑος" 650 

φίλα γὰρ χέκευϑεν ἤϑη. 

᾿Διδωνεὺς δ᾽ ἀναπομ- 

πὸς ἀνείης ϊδωνεὺς 

Δαρεῖον, οἷον ἄνακτα Δαρειάν, ἠέ. 

antistr. 2. οὔτε γὰρ ἄνδρας nov ἀπώλλυ 655 

πολεμοφϑόροισιν cac, 
, -» 5 , 

ϑεομήστωρ δ᾽ ἐκικλή- 

636. μαχαρέτης ὁ τεϑνεώς, μακάριος ὃ ζῶν. 640. ϑρηνη-. 

τικά. 645. τὸν καταχϑόνιον. 646. αἰνέσατε ἐλϑεῖν ἐξ "Adov. 

650. τάφος (scripsit M). 654. τὸν μόνον γενόμενον βασιλέα διὰ 

τὸ κηδεμονικόν. ἔοικε δὲ ὁ “Δαρεῖος καὶ Δαρειὰν λέγεσϑαι. ἢ τὴν 

Δαρείαν φυχὴν ἀνάπεμφον. 

636. μου recc.: μοι M. 639. ἐέντοσ M. 640. βάγματ᾽, ἢ Dindorf. 

641. fort. λέαν βοάσω; 645. μεγαυχῆ rec.: μεγαλαυχῆ M. 646. versui 

adscripsit m litteram «a (sc. primam litteram scholii αἰνέσατε, quod post- 

modum alio loco exaravit). 648. πέμπεται Μ. τὸν otov Bothe. 650. 
ἁνήρ Burney: ἀνὴρ M. φίλος Arnaldus: 7; φίλοσ M. — 653. àveé;c Brunck: 

ἂν εἴη M. 654. δαρείὰν M. 655. οὐδὲ Dindorf. ἀπώλλυ recc.: ἀπόλλυ M. 
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F , ἊΣ 

σχετο Πέρσαις, ϑεομήστωρ ὃ 
Y 5 M A gua x * 4. 

ἐσχεν. ἔπει στρατὸν εὖ ET000x&t, Tj. 

str. 3. βαλλὴν ἀρχαῖος βαλλὴν 660 

ἴϑε, £x0D, 

ἔλϑ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον xópup- 
P d , fov ὄχϑου, xpoxóBlazcov 

Ὧι x 5 r, ποδὸς εὔμαριν de(omv, 

βασιλείου τιάρας 665 

φάλαρον πιφαύσχων. 

βάσκε πάτερ dxaxe dapi», οἱ. 
i 

, 

antistr. ὅ. ὅπως xatyd τε κλύης 

νέα τ᾽ ἄχη 

δέσποτα δεσπότου. 670 

φάνηϑι. Στυγία γάρ 

τις ἐπ᾿ ἀχλὺς πεπόταται" 
m * 7 ^ 5o νεολαία γὰρ r0 

Ἃ - P] N 3 

κατὰ πᾶσ᾽ ὄλωλεν. 

βάσκε πάτερ dàxaxe dapi», οἱ. 675 

epod. aia? ata. 

ὦ πολύκλαυτε φέλοισε ϑανών, 
, Fx "^ , b , 

ct ταὰὸξς οὐυνᾶάτα ουνατα 

659. ὑπὸ τὸν ἑαυτοῦ πόδα ὑνεόχει. 660. βαλλῆνα τὸν βα- 

σιλέα. Εὐφορέων δὲ Θουρίων φησὶ τὴν διάλεκτον. — βαλλήν: βασι- 

λεὺς κατὰ θουρίους. 664. εἶδος ὑποδήματος. 665. τιάρας: 

τῆς κυρβασέάας. 666. φαίνων, δεικνύων τῆς περιχεφαλαίας τὸν 

λόφον. 675. ὡς ἐπῳδῇ κέχρηται τῇ »βάσχε πάτερκ. 678. 

ἀντὶ τοῦ δυνάστα. 

659. ὑπεδώχει M, εὖ ἐποδώχει m, εὖ ποδούχει Dindorf. 661. ixov 

M. 665. τιάρας lemma schol.: «pac M. 667. δαριανοὲ M, óa- 

ρειὰν οἷ m, fort. Δαριαῖε. 673. νεολαία M (s superscr. m). 

T Aeschylus ed. Wecklein. 
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περὶ τᾷ σᾷ δίδυμα διαγόεν ἁμάρτια 

πάσᾳ γᾷ τᾷδε 680 

ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι 

νᾶες ἄναες ἄναες. 

εἴδωλον ὦ πιστὰ πιστῶν ἥλικές 9' ἥβης ἐμῆς 

Δαρεέου. Πέρσαι γεραιοέ, τένα πόλις πονεῖ πόνον; 

στένει, κέκοπταει, καὶ γαράσσεται πέδον. 685 

λεύσσων δ᾽ ἄχοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας 

ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 

ὑμεῖς δὲ ϑρηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου 

xai φυχαγωγοῖς ὀρϑιάζοντες γόοις 

οἰχτρῶς χαλεῖσϑέ μ᾽, ἐστὶ δ᾽ οὐχ εὐέξοδον, 690 

ἄλλως τε πάντως χγοὶ κατὰ γϑονὸς ϑεοὶ 

λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεϑιέναι. 
σ ^» , LA , ^ , , ^ 

ὅμως δ᾽ ἐκείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ 
σ DS EN V RU 4 am UU NIE 
γχω" ταάχυνε ο΄. ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. 

τί ἐστι Πέρσαις νεοχμὸν ἐμβριϑὲς xaxóv; 695 

str. X0. σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι, 

-- 

619. δύο, Πέρσου καὶ Ξέρξου. --- ἁμάρτια: ὁμοῦ ἡρμοσμένα. τινὲς 

(per compendium, quod γρ.. sed facile commutatur eo quod τινὲς 

significat) δὲ τὰ ἁμαρτήματα. 682. at μηχκέτε νῆες. ἀπώλοντο 

γάρ. 683. ὑποχρένεται ὁ Δαρεῖος. — ἐκ πιστῶν πατέρων πιστοὶ 

υζοέ. 689. μεγάλως ϑρηνοῦντες. 690. o)x εὐέξοδον: οὐ δὺυ- 

νατὸν ταχέως ἐξιέναι. ἀπολογεῖταε δὲ ὡς βραδύνας. 698. με- 

γάλα δυνηϑεὶς παρ᾽ αὐτοῖς. 695. νεωστὶ παρὰ τὴν αἰχμὴν γε- 

νόμενον (l. γενόμενον, παρὰ τὴν αἰχμήν). 

679. ἀμαρτια M, δι ἁμάρτια m. 680. πᾶσαν γᾶν τάνδε Μ, πάσαι 
οι 

γᾶς τᾶιδε corr. m. 681. ἐξέφϑινται Blomfield: ἐξέφυντ᾽ (oc superscr. 
4 

m) αἱ M, ἐξέφϑεντ᾽ αἱ vel ἐξέφϑιενδ᾽ αἱ recc. 684. πόλεισ (6 superscr. 

m) M. 689. ὀρϑεάξοντες Robortellus: ροϑεάξοντεσ M. 690. xa- 

λεῖσϑε recc.: χαλεῖσϑαι M. 694. ráyove M. (a superscr. m). 695. 

ἐνβριϑὲσ M, ἐμβριϑὲσ m. 696. σέβομε M. 

"C 
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σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι 

σέϑεν ἀρχαίῳ περὲ τάρβει. 

44. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κάτωϑεν ἦλϑον σοῖς γόοις πεπεισμένος, 

μή τι μακιστῆρα μῦϑον, ἀλλὰ σύντομον λέγων 700 

εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς. 

antistr. XO. óíeua: μὲν γαρίσασϑαι, 

δίεμα:ι δ᾽ ἀντία φάσϑαι, 

λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. 

44. ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνϑέσταταιε, 705 

τῶν ἐμῶν λέχτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι, 

κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί uo: 

λέξον. ἀνϑρώπεια δ᾽ ἄν το: πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. 

πολλὰ μὲν γὰρ ix ϑαλάσσης, πολλὰ δ᾽ ἐκ χέρσου κακὰ 

γίγνεται: ϑνητοῖς, ὃ μάσσων βίοτος ἣν ταϑῇ πρόσω. 110 

AT. ὦ βροτῶν πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον εὐτυχεῖ πότμῳ, 
5 ^ [4 c x v 3 A] 4 , ἕ« ' ) 

ὡς, ἕως τ᾽ ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου, ζηλωτὸς ὧν 
, , , , e ' NS ffozov εὐαίωνα Πέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες, 

γῦν τέ σε ξηλῶ ϑανόντα, πρὶν xaxd ἰδεῖν βάϑος. 

πάντα γάρ, Δαρεῖ᾽, ἀκούσῃ μῦϑον ἐν βραχεῖ χρόνῳ: Τ|ι8 
^ , i E , 2 e , - MN 

διαπεπόρϑητα: và Περσῶν πράγμαϑ᾽, ὡς εἰπεῖν ἔπος. 

44. τίνε τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλϑε σχηπτός, ἢ στάσις πόλει; 

AT. οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἀμφ᾽ ᾿ϑήνας πᾶς κατέφϑαρται στρατός. 

2 - 

700. μήχους ἐχόμενον. 102. τὰ πρὸς γάριν εἰπεῖν δεδίαμέν 

σοι. 703. δέδια. — - Οἀληϑεῦσαι" λυπηϑήσῃ γάρ. 708. γνώμη 

710. ἐν τῷ μακρῷ τοῦ βίου χρόνῳ. — ὁ μείζων (Gl. 714. 

praescriptum 7 (i.e. yw). 716. σημείωσα: τὸ ὡς ἔπος εἰπεῖν 

(1. εἰπεῖν ἔπος). 

699. πεπεισμένοσ addidit m. 102. 703. δίεμαι Hermann: δεέομαι M, 

δίομαει recc. 705. personam om. M, addidit m. παλαιόν σοι M. 707. 

ἄφεσ corr. in σαφὲσ M. 708. δή τοι Dindorf. 710. γίνεται M. 

711. εὐτυχεῖ πότμῳ recc.: εὐτυχῆ (st in 3j mutatum in litura) πότμον M. 
715. βραχεῖ λόγῳ recc. 116. εἰπεῖν ἔπος recc. (et notatio schol): 

ἔποσ εἰπεῖν M. 118 --- 740. paragraphi praefixae in M 
TES 
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44. τίς δ᾽ ἐμῶν ἐκεῖσε παίδων ἐστρατηλάτει:: φράσον. 

AT. ϑούριος Ξέρξης, κενώσας πᾶσαν ἠπείρου πλάκα. 720 

44. πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας: 

AT. ἀμφότερα: διπλοῦν μέτωπον ἣν δυοῖν στρατευμάτοιν. 

44. πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; 

AT. prae ἔζευξεν Ἕλλης πορϑμόν, ὥστ᾽ ἔχειν πόρον. 

44. καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῆσαει μέγαν; 125 

AT. ὧδ᾽ ἔχει: γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήφατο. 

44. φεῦ, μέγας τις ἦλϑε δαίμων, ὥστε μὴ φρονεῖν καλῶς. 

AT. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν otov ἥνυσεν κακόν. 

44. καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάξετε:; 

AT. ναυτικὸς στρατὸς κακωϑεὶς πεζὸν aeos στρατόν. 1730 

44. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφϑαρται Oopf; 

AT. πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν χενανδρίαν στένει. 

44. ὦ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς κἀπικουρέας στρατοῦ. 

ΑΤ. Βακτρίων δ᾽ 

4A. à μέλεος. οἵαν ἄρ᾽ ὕβην ξυμμάγων ἀπώλεσεν. 755 μ : j|» SUMI 

ἔρρε: πανώλης δῆμος οὐδέ τις γέρων. 

AT. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημον φασὶν o0 πολλῶν μέτα 

44. πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία; 

719. “Πρόδοτος (VII 2) ζ΄ φησὶ Δαρείου παῖδας εἶναε, ᾿ Ελλάνε- 

xoc δὲ τά. 720. τὸ ἅπλωμα, UPC NTTARS τὴν ἡπείρον. 122. 

καὶ ναυτικὸν καὶ πεζόν ((].). 724. ὥστ᾽ ἐπέχειν τὸ ὕδωρκαὲ συνέ- 

Jet» τὸν πόρον. 725. τὸν ᾿λλήσποντον (Gl, et in marg. superiore 

ante 708 legitur δύσπορον: τὸν Ελλήσποντον). 726. ἔσως xal συνήρ- 

γησεν αὐτῷ δαίμων τις. 180. τῶν ναυτεκῶν φρϑαρέντων ot ἐν φυταλία 
η 

( υτταλεέᾳ schol. rec.) εὐάλωτοι γεγένηνται. 788. τῆς ἀπολομένης. 

184. ὅ ἐστι πάντες νέοι. 737. διαπράττεσϑαι. --- ἐν ἐρωτήσει. 

, , , z 

721. ναύτισ M, ναύτησ m. 722. δυοῖν στρατευμάτοιν recc.: δοιοῖν 

στρατηλάτοιν M. 7238. τόσσοσ δὲ M. ἥνυσεν πέρᾶν M. 725. χλῆίσαε 
σ 

M, et super ἦε scripsit m. 726. ὧδ᾽ M (oe inseruit m). 798. ἥνυσεν 

M. 732. οὐσῶν M, σούσων m. μέγ᾽ ἄστυ W Meyer. χενανδρία, lit- 

tera finali (v?) oblitterata, M. 738. χἀπιχουρία M, e adpinxit m. 

734. οὐ δή Hartung. 

EX 

Q1 SEU e c e o m e «« 

- 
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- 
' AT. ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ζευχτηρίαν. 

44. καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσϑα: τήνδε, τοῦτ᾽ ἐτήτυμον; 

AT. vat: λόγος χρατεῖ σαφηνὴς τοῦτο κοὺκ ἔνε στάσις. 740 
-“ -ὔ ΜῈ - - -» » Xx A. “ἊΣ 2 ᾿ 

44. φεῦ, ταχεῖά γ᾽ ἦλδϑε χρησμῶν πρᾶξις, ἐς δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 

Ζεὺς ἀπέσκηφεν τελευτὴν ϑεσφάτων" ἐγὼ δέ που 
τὰ 4 - , LS») P4 2 ΄ ΄ 

διὰ μαχροῦ χρόνου τάδ᾽ ηὔχουν ἐχτελευτήσειν ϑεούς. 

ἀλλ ὅταν σπεύδη τίς αὐτός, γὠ ϑεὸς συνάπτεται. 

νῦν χακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῆσϑαε φίλοις. 745 
- ἊΣ 5 M Le») 3 C.N » ΄ , 

παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ χατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑράσεε" 
- c ΄ NR Nm n ^ " 
ὅστις ᾿Ελλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὡς δεσμώμασιν 
» ΄ L4 , fas - 

ἤλπισεν σχήσειν ῥέοντα, δύσπορον ῥόον $&o», 
YET cono DUBIE T n) πε "opi xal πόρον μετερρύϑμιξξε, xal πέδαις σφυρηλάτοις 

περιβαλὼν πολλὴν κέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 750 

ϑνητὸς ὧν ϑεῶν δὲ πάντων dec, οὐχ εὐβουλίᾳ, 
' «M - , — , :) , δ' - 

xai Ποσειδῶνος χρατήσειν. πῶς τάδ᾽ οὐ νόσος φρενῶν 
- “ἊΣ » , Ὁ ^N M PA , , 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος 

οὑμὸς ἀνϑρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἁρπαγή. 

AT. ταῦτα τοῖς καχοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 155 

ϑούριος Ξέρξης" λέγουσι δ᾽ ὡς σὺ μὲν μέγαν τέκνοις 

738. τὸν λλήσποντον, ὃς ζεύγνυσιν Aoía» καὶ Εὐρώπην. — yp. 

φυγεῖν (Gl.). 140. ἀμφιβολίας (ἀμφιβολία Victorius). τοῦτο οὐκ 

ἄδηλον. 741. ὡς τοῦ Δαρείου (μαντείου Kirchhoff) εἰπόντος 

αὐτὸν ἀποβαλεῖν πολὺν στρατόν. 144. ὅταν, φησί, σπουδάξῃ τις 

εἰς xaxà ἢ εἰς χαλά, ὁ ϑεὸς συνεπιλαμβάνεται. 141. διὰ τὸ 

ζδρύσϑαι αὐτόϑε Διὸς ἱερόν, ὡς Ἠνασέας: ἢ τὸν ἀνειμένον, ὡς »ἱερὸν 

ἐχϑύν« (Homer. // 407.). 758. δέδοικα μὴ ὁ πολὺς πλοῦτος ἀρ- 

παγῇ ὁ ἐμὸς ὑπὸ τοῦ φϑάσαντος. ^ 154. τοῦ καταλαμβάνοντος (61... 

738. γαῖν margo Askewi: ἐν M. δοιοῖν M. 740. xoóx Blomfeld: 

γ᾽ οὐχ M. TÀl οἱ 156. ἄτοσσα. 4 — praefixit M. 742. ἐπέσχη- 
dev recc. 145. εὑρῆσϑαι M. 746. 750. ἥνυσεν M. 751. δϑεῶν 

τε rec., ὧν δὲ ϑεῶν τε Doederlein. 152. νόοσ M, νόσοσ corr. ml. 

754. ἁρπαγή corr. in ἁρπαγῆς M. 755. ταῦτά τοι Dindorf. 156. 
Ξέρξης λέγουσιν ὡς C GHaupt. μέγαν recc.: μέγα M. 



102 AESCHYLI 

πλοῦτον ἐκτήσω σὺν αἰχμῇ, τὸν δ᾽ ἀνανδρίας Dno 

ἔνδον αἰχμάξειν, πατρῷον δ᾽ ὄλβον οὐδὲν αὐξάνειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων κακῶν 

τήνδ᾽ ἐβούλευσεν χέλευϑον καὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ Ἑλλάδα. 160 

44. τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

μέγιστον, ἀεέμνηστον, οἷον οὐδέπω 

τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσόν, 

ἐξ οὔτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ᾽ ὥὦπασεν, 

ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἁπάσης Ἡσίδος μηλοτρόφου 165 

ταγεῖν, ἔχοντα axiyttpov εὐθϑυντήριον. 

Μῆδος γὰρ ἣν ó πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ. 
ν TREE ; - A E ν ἄλλος δ᾽ ἐχείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσεν" 

φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὸν ὠχχοστρόφουν. 

τρέτος δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ. 710 
v » - ya tae ^h 
ἄρξας ἔϑηκεν πᾶσιν εἰρήνην φίλοις" 

“υδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐκτήσατο, 
» ΄ - »ν Qf. ὁ 
Ἰωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ 

ϑεὸς γὰρ οὐκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 

Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔϑυνε στρατόν. 718 
΄ - AE I 

4 πέμπτος δὲ Ἠάρδος ἦρξεν, αἰσχύνῃ πάτρᾳ 

758. οἰχουρεῖν. Τ61. τοῖς προτρεφαμένοις. — (163) εἰς ρϑορὰν 

χωρῆσαν. 168. ἐχενώϑη τὰ Σοῦσα. 769. ὁ Ἡρταφέρνης, ὃν 

ἐτυμολογεῖ ὃ ἀρτίας ἔχων φρένας. — δ᾽ Δοταφένης ἐξ ἐτυμολογάας. 

770. (in margine superiore ante v. 751) ῦρος πρῶτος προσεχτή- 

σατο Πέρσαις τὴν ἀρχὴν Ἠήδων ἀφελόμενος. Κύρου υἱὸς Καμβύσης, 

ἀδελφοὶ δὲ xarà ᾿Ελλάνικον Mápag:g, έρφις. 7183. συνήγαγεν 
- ὃ τῇ ἰδίᾳ δυνάμει. 11ὅ. Καμβύσης. 110. πέμπτος δὲ Μάρδος: 

"t a' 

161. ἣν γὰρ M (superscr. m). 769. ὠαχοστρόφουν Porson: oi- 
αχοστρόφουν M. 713. ἤλασε M. 714. ἡχϑηιρεν M. 715. ηὕ- 

ἐσ 

ἅυνε Brunck: ἤϑυνε mutatum in ἔϑυνε M. 716. δ᾽ εμάρδοσ M, (ta 
v 

superscripsit m). πάτρης M (superscr. m). 
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ϑρόνοισί τ᾿ ἀρχαίοισι" τὸν δὲ σὺν δόλῳ 

᾿Δρταφρένης ἔχτεινεν ἐσϑλὸς ἐν δόμοις, 

ξὺν ἀνδράσιν φέλοισιν, οἷς τόδ᾽ ἦν χρέος. 

ἕκτος δὲ άραφις, ἕβδομος δ᾽ "Apzagpévrc. 780 

κἀγὼ πάλου τ’ ἔχυρσα τοῦπερ ἤϑελον 

χκἀπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ. 

ἀλλ᾽ οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει" 

Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς νέος ἐὼν νέα φρονεῖ 

χοὺ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. 185 

εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽, ἐμοὶ ξυνήλικες, 

ἅπαντες ἡμεῖς, οἱ κράτη τάδ᾽ ἔσχομεν, 

οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τόσα. 

ΧΟ. τί οὖν, ἄναξ Δαρεῖε, ποῖ καταστρέφεις 

λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι 790 

πράσσοιμεν ὡς ἄριστα Περσικὸς λεώς; 

44. εἰ μὴ στρατεύοισϑ᾽ ἐς τὸν “Ελλήνων τόπον, 

μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον y, τὸ ηδικόν. 

αὐτὴ γὰρ T, γῇ ξύμμαχος κείνοις πέλει. 

ἡ γραφὴ ἡμάρτηται. τὸν γὰρ ἐπιϑέμενον τῇ Καμβύσου ἀρχῇ μάγον 

ὄντα οὐδεὶς Πάρδον εἶπεν, οὔτε γένος, οὔτε ὄνομα. μήποτε οὖν 

γραπτέον »Πάρδις αἰσχύνη πάτρᾳ«κ. ὁμωνύμως (ὁμώνυμος schol. 

rec.) γὰρ εἶναι ἴσως ὑπεκρίνετο Μερδέᾳ τῷ Κύρου παιδί, ἀδελφῷ τε 

Καμβύσου. αἰσχύνη δὲ πάτρᾳ, ὅτε μάγος ὧν πῶς ἔσπασε (περ:ἐ- 

σπασε Dindorf, παρέσπασε Vitelli) τὴν Περσῶν ἀρχὴν εἰς μάγους. 

778. τοῦτον ᾿βλλάνεικος Δαφέρνην καλεῖ. 781. (pertinet ad 780) 

xaxüc. μετὰ yàp τὴν τῶν μάγων καϑαέρεσιν Δαρεῖος ὃ μέγας ἢρ- 

ξεν. 181. ὁ δὲ ἀντὲ τοῦ δή, νῦν. 184. praescriptum y ut 714. 

787. οἱ πρὸ τοῦ βασιλεύσαντες ἡμεῖς. 188. ὅσα νῦν. 794. 

αὐτὴ ? ̓ Βλλάς (Gl) — ἡ 4τϑές. 

780. inter μάραφισ et ἕβδομοσ supra versum positum /B in M. ἔβδο- 
μος δ᾽ recc.: ἕβδομοσ M. 781. t? recc.: à? M. 782. πολλὰ σὺν πολλῷ 

λ 
recc.: πολλὰσ σὺν πολῶ (alterum ἃ addidit m!) M. 783. προσέβαλον 

M. 784. ὧν νέος Turnebus. φρονεῖ νέα Erfurdt. 189 — 802 

paragraphis personarum vices notat M. m X 
E X 
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ΧΟ. πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας, cw τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ; 195 

44. κτείνουσα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 

X0. ἀλλ᾽ εὐσταλὴ τοι λεχτὸν ἀροῦμεν στόλον. 

44. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃ μείνας νῦν ἐν ᾿Ελλάδος τόποις 

στρατὸς χυρήσει νοστέμου σωτηρίας. 

X0. πῶς εἶπας; οὐ γὰρ πᾶν στράτευμα βαρβάρων 800 

περᾷ τὸν Ἕλλης πορϑμὸν Εὐρώπης ἄπο: 

44. zaDpoí γε πολλῶν, εἴ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 3 

χρὴ ϑεσφάτοισιν, ἐς τὰ vov πεπραγμένα 

βλέφαντα: συμβαίνε: γὰρ οὐ τὰ μέν, τὰ δ᾽ οὔ. 

χεΐπερ τάδ᾽ ἐστί, πλῆϑος ἔκκριτον στρατοῦ 805 

λείπει κεναῖσιν éÀmíat πεπεισμένος. 
, ^» v , » ' [4 - 

μέμνουσε δ᾽ ἔνϑα πεδών Aawzóc ῥοαῖς 
vow ΄ , € , 

&p0st, φέλον πίασμα Βοιωτῶν γϑονέ: 
- ^ em ) *» ^ - 

00 σφίν κακῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένε: ma ety, 
[rd » 5 ΄ ΄ 

ὕβρεως ἄποινα κἀϑέων φρονημάτων: 810 

o? γὴν μολόντες ᾿βλλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 

γδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς" Z POE 
, | Ww Y» ^ ΄ y τρῶν - ἃ 
βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι, δαιμόνων 9^ :δρύματα 

» ΄ 

πρόρριζα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. ρορρ | die) Ξ / 
* - ^ ΄ » , ΄ 

τοιγὰρ κακῶς δράσαντες οὐχ ἐλάσσονα 815 

196. χαρποὺς ἀρκοῦντας μὴ ἔχουσα. 191. εὔμετρον. 803. 1 4 

ἀφ᾽ ὧν ταῦτα ἐτελέσϑη, κἀκεῖνα συμβήσεται. 804. οὐ γὰρ τὰ 

μὲν συμβαίνει, τὰ δὲ o0* ἀντὶ τοῦ πάντα συμβαΐνει. 806. ó Ξέο- 

ξης. 808. ἀντὲ τοῦ λιπαίνεε τὴν Βοιωτίαν ὁ ἥσωπός. πίασμα 

ἀντὶ τοῦ λίπασμα. 810. τὴν ἐν Πλαταιαῖς πεζομαγέαν φησέν. ἣν μ / 7 ἢ 
πρὸς Πάκωνας ὑσσήϑησαν. 812. ἐνεπίμπρασαν γὰρ τὰ ἱερά. 

815. ὡραῖον. 

196. ὑπερπόλλουσ M, ὑπερπώλουστα. 791. εὐσταλῆ recc.: εὐστελῇ 

M. 798. τόποις recc.: τρόποισ M. 805. ἐχχριτῶν M, ἔχχριτον m. 
a 

808. φίλον recc.: φίλοσ M. 809. ὕψιστε (superscr. m) zauuévec M. — 812. 

n , 

πιπράναι M (superscr. m). 813. δαιμόνων ὅδ᾽ recc.: δαιμόνων M. 
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πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κοὐδέπω κακῶ 

χρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐχπιδύεται. 

τόσος γὰρ ἔσται: πέλανος αἱματοσφαγὴς 

πρὸς yj Πλαταιῶν Δωρίδος λόγχης ὕπο: 

ϑῖνες νεκρῶν δὲ xai τριτοσπόρῳ γονὴ 820 

ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 

ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα γρὴ φρονεῖν. 

ὕβρις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐκάρπωσεν στάχυν 

ἄτης, ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 

τοιαῦϑ᾽ ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτέμια 825 

ως 7 e v μέμνησϑ᾽ Aürwov ᾿Βλλάδος τε, μηδ 

ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαΐμονα 

ἄλλων ἐρασϑεὶς ὄλβον ἐχγχέῃ μέγαν. 

Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερχόμπων ἄγαν / 
φρονημάτων ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς. 880 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐκεῖνον σωφρονεῖν κεχρημένοι 

πινύσχετ᾽ εὐλόγοισε νουϑετήμασιν. 

λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ᾽ ὑπερχόμπῳ ϑράσει. “3 j 4 
S) T 4 EE CEA E πὴ 

σὺ δ᾽, ὦ γεραιὰ μῆτερ T, Ξέρξου φίλη. 

ἐλθοῦσ᾽ ἐς οἴκους κόσμον ὅστις εὐπρεπὴς 835 

λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαζε παιδί. παντὲ γὰρ 

κακῶν ὑπ᾽ ἄλγους λακίδες dug σώματι 

817. ϑεμέλιον. — αὔξεται: τὰ κακά. 819. Πακωνικχῆς. 820. 

ϑῖνες: οὗ σωροὶ xaízsp φωνὴν μὴ ἀφιέντες δείξουσι τὸ γένος (γεγο- 
΄ 

νός schol. rec.). τριτοσπόρῳ δέ, τρίτῃ τῶν μεταγενεστέρων γενεᾷ. 

823. praescriptum 7 ut 714. 828. τὴν εὐδαιμονέαν. 829. τῶν 

μὴ προσηκόντων εὔϑυνος, δικαστής. 881. τὸν Ξέρξην. 836. 

ὑπὸ yàp τοῦ ἄλγους τῶν κακῶν πάντα ἀμφὲ σώματι στημονορραγοῦσι 

λαχέδες, otov διαρρέουσιν. 

817. ἐχπιδύεται Schuetz: ἐχπαιδεύεται M. 818. πέλανὸσ M. αἱ- 

τατοσταγὴς recc. 819. Πλαταιῶν recc.: πλατέων M. Δδωρέδος recc.: 
δωριάδοσ Μ. 820. τριτοσπόερω M. 821. σημανοῦσιν recc.: σημαι- 

νοῦσιν M. ὄμμασι M. 834. ante γεραιὰ littera erasa in M. 836. 

παντὲ Canter: πάντα M. 
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στημορραγοῦσιν ποικέλων ἐσθημάτων. 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εὐφρόνως σὺ πράυνον λόγοις" 

μόνης γάρ, οἶδα, σοῦ κλύων ἀνέξεται. 840 
5» Ἁ » w ^ e ^ , , 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι γῆς ὑπὸ ζόφον χάτω. 
[d - ΄ ΄ , , - eo ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, yaíos-, ἐν xaxoic ὅμως 

φυχῇ διδόντες ἡδονὴν xaO" ἡμέραν, 

ὡς τοῖς ϑανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΟ. ἢ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 845 

ZÀygo ἀκούσας βαρβάροισι πήματα ^?) e βαρβαρ ματα. 

AT. ὦ δαῖμον, ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται κακὰ 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἦδε συμφορὰ δάκνει, 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματ. 

ἐσϑημάτων κλύουσαν. Z νιν ἀμπέγει 850 pue T peyet. 

ἀλλ᾽ εἶμι, xal λαβοῦσα κόσμον ἐχ δόμων 
€ , » - b , 

ὑπαντιάξειν ἐμῷ παιδὲ πειράσομαι" 

οὗ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ ἐν κακοῖς προδώσομεν. 

str. 1. ΧΟ. ὦ πόποι, 7; μεγάλας 

ἀγαϑᾶς τε πολισσονόμου βιοτᾶς 855 

ἐπεχύρσαμεν. 08^ ὃ γηραιὸς 

πανταρχής. ἀκάχης. 

ἄμαχος βασιλεύς, 

ἐσόϑεος Δαρεῖος ἂρχε χώρας. 

antistr. 1. πρῶτα μὲν εὐδοχκέμους 860 

888. διαρρέουσιν (GI.). 854. ϑαυμαστικῶς σύγκρισιν ποιεῖται 

τῶν ἐπὶ Δαρείου εὐτυχημάτων πρὸς τὰ νῦν καχά. 855. in extremo 

margine ...o0vógov (initium vocabuli in compingendis foliis ablatum). 

860. πρῶτα μὲν εὐδοχέμου: πρῶτον μὲν κατὰ πόλεμον διὰ στρατιᾶς εὖ- 

δοχιμοῦμεν καὶ ὁρμῶμεν (ὡρμῶμεν schol. rec.) κατὰ νενομισμένα ἔϑη 

ταῖς πόλεσι ταῖς πορϑουμέναις, οὐ τεμένη ϑεῶν πορϑοῦντες, o0 τα- 

843. ψυχὴν. . ἡδονῇ Pauw. 847. πολλὰ εἰσέρχεται M. xaxàv 
Schuetz. ;. 856. γηραιὸς recc.: γεραιὸσ M. 860sq. εὐδοχέμους στρα- 

τιὰς Wellauer: εὐδοχέμου στρατιᾶσ M. 
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στρατιὰς ἀπεφαινόμεϑ᾽, ἠδὲ νομέ 

σματα πύργινα πάντ᾽ ἐπηύϑυνον. 

γόστοι δ᾽ ἐκ πολέμων 

ἀπόνους., ἀπαϑεὶῖς, 

- vv εὖ πράσσοντας ἄγον oixouc. 865 

str. 2. ὅσσας δ᾽ εἷλε πόλεις 

πόρον οὐ διαβὰς 

Ἅλυος ποταμοῖο, 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑείς, 

οἷαε Στρυμονίου 870 

πελάγους Ἄχελω- 

ἔδες εἰσὲ πάροικοι 

θρῃηκέων ἐπαύλων, 

antistr. 2. λέμνας τ᾽ ἔχτοϑεν a? 

χατὰ χέρσον ἐλη- 875 

λαμένα: περὲ πύργον 
— M » w 

TOUO ανᾶκτος QCtOV, 

φους ἀνασπῶντες, ὡς Ξέρξης τολμήσας ἐποίησεν. — περιβόητοι ἦμεν 

ἐν πολέμῳ. 862. τὰ νόμεμα πάντα τῶν τετειχισμένων πόλεων. --- 

ot δὲ δημωφελεῖς δῆμοι (l. ϑεσμοὶ) πάντα ἐπολιτεύοντο. 866. τὸ 

ὅσας ϑαυμαστικῶς. τῇ ἀρετῇ “λληνας ὑπέταξεν, οὐκ ἀνάγκῃ ὁ 4α- 

ρεῖος. 868sq. σχληροτέρα ἡ συναλοιφὴ (συναλιφὴ m) ποταμουδὲ 

ἀφ᾽ ἑστίας, οἷόν ἐστι τὸ τουένεκα τούνεχα. 870. ὡς μέχρε' ἵπερ- 
΄ , - 2] - - , ^, 5 

βορέων παρατεινούσης τῆς ἀρχῆς Περσῶν. 871. at Otoypot: Ἄχε- 

λῷον yàp πᾶν ὕδωρ λέγουσι. 878. τῶν ἐπαυλισμάτων. 874. 
^ Y - ΄ e CA ΄ - ΄ 

xai ἔξω τῆς ϑαλάσσης ὅσαι εἰσὶ μεσήπειροι. 875. τοῖς τείχεσι 

χεχυκλωμέναι. 876. χατὰ κοινοῦ γεγένηται. 877. τοῦ 4α- 

ῥξίου. --- ὑπήκουον (Gl.). 

861. ἀπεφαινόμεϑ᾽ recc.: ἀποφαινόμεϑ᾽ M. 861sq. νομίσματα 

Hermann: νομίματα M. 862. ἐπέκϑυνον, eraso v ante 9, M. 865. 
oixouc Porson: ἐσοἴχουσ M. 868sq. ποταμοῖο οὐδ᾽ Burney: ποταμοῦ 

δ᾽ M, ποταμοῦ οὐδ᾽ vel ποταμοῦ γ᾽ οὐδ᾽ recc. 869. συϑείσ recc.: 

συνϑεὶσ M. 873. ϑρηϊχίων recc.: ϑρηΐχων. 875. ἐληλά | μεναι M. 
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“λλας τ᾽ ἀμφὶ πόρον 

πλατὺν εὐχόμεναε, 

μυχία τε Προυποντίές, 880 

χαὶ στόμωμα Πόντου" 

str. 3. νᾶσοΐ 8' a? xacà πρῶν᾽ 

ἅλιον περέίκλυστο: 

τᾷδε γᾷ προσήμεναι, 

ota “έσβος, ἐλα:- 885 

όφυτός τε Σάμος, 

AXíoc, ἠδὲ Πάρος, 

Δάξος, Móxovog, 

Τήνῳ τε συνά- 

πτουσ᾽ Ἄνδρος dyytysécov. 890 

antistr. 3. xal τὰς ἀγχιάλους 

ἐχράτυνε μεσάκτους, 

Azuvovw, Ἰκάρου $^ ἕδος. 

xai PóOoy ἠδὲ Ανώδον 

Κυπρίας τε πόλεις, 895 

818. ἀπὸ χοινοῦ τὸ οἷαί εἰσιν αἱ παρὰ τὸν ᾿ Ἐλλήσποντον oixr- 

σιν αὐχοῦσαι. 879. »ἐπὲ πλατεῖ ' ἔλλησπόντως« (Homer. AH 86). 

881. ὁ Béóonopoc. 882. at xacà τὸν ' βλλήσποντον. 884. 
e , - , - , , " , , c 

ὑποτασσόμεναι. 885. αὗται ἐν τῷ Aiyate πελάγεε εἰσίν. --- ὅτι 

(i. e. σημεέωσα:ι ὅτ) μεταβέβηχεν εἰς τὸ Αἴγαιον πέλαγος" ἣ γὰρ 

“έσβος ἐν τῷ Alyakwe πελάγει ἐστίν. 892. ὑπὸ τὸ ἴδιον χράτος 
3x ΄ A ΄ P ΄ - - etysw. μεσάγκτους δέ, μεσαχτέους, παραϑαλασσέους. 898. Zzu- 

νος θράχης ἐστίν. αὗται δέ εἰσιν αἱ μεσάγκτιοι. --- Ἰχάρου (ἔκαρ 

m. Ἰχάρου schol. rec.) τὸν κλύδωνα. 

878. Ἕλλας τ᾽ recc.: ἕλλασ M. 879. ἀρχόμεναι Blomfield, fort. εὐ- 

ρύχοροι. 888. οἷα M.  888.in marg. £- M. 890. ἀνδρῶν M (superscr. 
m). 891. fort. xat νηριτοτρόφους ex Athen. III 86 B Aiey0Aog δ᾽ ἐν 

Πέρσαις τὰς dvapícac {τρεφούσαςΣ νήσους νηριτοτρόφους εἴρηχεν, 892. 

μεσάχτους recc.: μεσάγχτουσ M, fort. μετάχτους (cuius interpretatio fue- 

rit τὰς ἀγχιάλους) scribendum. 894. *Pódov τ᾽ (pro xai P.) Hermann- 

! 
᾿ 
] 
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Πάφον ἡδὲ Σόλους, 

Σαλαμῖνά τε, τᾶς 

νῦν ματρόπολις 

τῶνδ᾽ αἰτία στεναγμῶν. 

epod. καὶ τὰς εὐκτεάνους κατὰ κλῆρον 900 

Taóvto» πολυάνδρους 

᾿“λλάνων ἐχράτυνεν 

σφετέραις φρεσίν. ἀχάματον δὲ παρῆν 

σϑένος ἀνδρῶν τευχηστήρων, 

παμμέκτων τ᾿ ἐπικούρων, 905 

νῦν δ᾽ οὐκ ἀμφιλόγως 

ϑεότρεπτα τάδ᾽ αὖ 

φέρομεν πολέμοισι 

δμαϑέντες μεγάλως 

πλαγαῖσε ποντίαισιν. 910 

Ξέρξης. ἰώ, δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοέρας 

τῆσδε κυρήσας ἀτεχμαρτοτάτης. 

ὡς ὠμοφρόνως δαίμων ἐνέβη 

Περσῶν γενεᾷ" τέ πάϑω τλήμων: 

λέλυται γὰρ ἐμῶν γυέων ῥώμη 91ὅ 
΄ * ke ΄ , NA , , - 

τήνδ᾽ ἡλικέαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 

897. ἄποικοι γάρ εἰσιν oí ἐν Κύπρῳ Σαλαμένιοι τῶν ἐν τῇ 4τ- 

τικῇ. — τὴν ἐν Κύπρῳ. 901. Ἰονέδας (Ἰωνέδας Dind.) πόλεις. 

903. τῷ ἐδίῳ λογισμῷ. οἷον φρόνιμος ὦν. 906. ἀλλὰ ἀληϑῶς. 
907. ὑπὸ ϑεῶν ἐνεχϑέντα xai ϑεοῖς δόξαντα. 909. (adde γρ.) 

δέχα ἅμα ϑέντες. 910. ταῖς vaupa (atc. 912. κακοτελευτήτου. 

897sq. τᾶς. . ματρόπολις recc.: τὰς. . ματροπόλεισ M. 899. 
στεναγμῶν Hermann: στεναγμάτων M. 900. εὐχτεάνους recc.: εὖχ- 
ταιάνουσ M. 901. Ἰαόνειον Hermann: ióvtov M. 902 sq. fort. ἔχρατυν᾽ 
ἑτέραις. 907. ϑεότρεπτα recc.: ϑεόπρεπτα M. 911. paragraphus 
praefixa et ξέρξησ ante paragraphum in M. 914. γενεᾷ ex γενεὰν, 
ut videtur, corr. m. 
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εἴδ᾽ ὄφελεν, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾿ ἀνδρῶν 

τῶν οἰχομένων 

ϑανάτου κατὰ μοῖρα καλύφα:ι. 

X0. ὀτοτοῖ, βασιλεῦ. στρατιᾶς ἀγαϑῆς 920 

xal Περσονόμου τιμῆς μεγάλης, 
, » ^ ^ 

xóguou τ᾽ ἀνδρῶν, 
n - ^ F , 

οὃς νῦν δαίμων ἐπέχκειρεν. 

γᾶ δ᾽ αἰάξει τὰν ἐγγαΐαν 
σ m-— ὅς, s E. e 
ἥβαν Ξέρξᾳ χταμέναν "Ado 995 

σάχτορε Περσᾶν: ἀγδαβάται γὰρ 

πολλοὶ φῶτες, χώρας ἄνϑος, 

τοξοδάμαντες, πάνυ ταρφύς τις 

μυριὰς ἀνδρῶν ἐξέφϑινται. 

αἰαῖ αἰαῖ κεδνᾶς ἀλκᾶς. 930 

᾿᾿σία δὲ χϑών, βασιλεῦ yaíag, 

αἰνῶς αἰνῶς 

ἐπὶ γόνυ χέκλιται. 
΄ » 2 3 , ' 

ξἕγων, OtOt, αἰαχτὸς str. 1. EE. δὺ 

917 (»simmo 915« Vitelli). ὑπομεμνησκόμενος yàp τῶν παέδων a5- 

τῶν αἰσχύνῃ xai ἐλέῳ πιέζομαι. 921. τῆς τοῖς Πέρσαις νεμηϑείσης 

(Gl). 924. ἐγγαίαν: ἐγχωρέαν. --- τουτέστι τὴν ἐγχώριον: ἢ οὕτως, 
? y? ἡμῶν τὴν ἔξω τῆς γῆς ἥβην σεσαγμένην ὑπὸ τοῦ Ἅιδου καὶ διὰ 

τὸν Ξέρξην κταμένην αἰάξει. 925. τὸ ἑξῆς, ἦβαν Περσᾶν. 926. 

Gáxcop:: τῷ πληρωτῆ, παρὰ τὸ σάσσω (σάσω m): ὅτε δ αὐτὸν ἀπέ- 

Savoy. — ἔϑνος Περσῶν. τὸ ἑξῆς, Ἡγδαβάται γὰρ ἐξέφρϑιντα.: 928. 

ἔχφυσις, γονή. τοῦτο διὰ μέσου. — φύστις: ἣ πεφυρμένη καὶ ἐπὶ 

γῆς πεσοῦσα. 981. γαίας ἐπὶ γόνυ τὸ ἕξῆς. 984. ϑρηνητὸς 

τῇ γέννῃ ἀντὶ τοῦ δυστυχῶς γεννηϑεές. 

920. órorot Turnebus: ὀτοτοτοῖ M. βασιλεῦ recc.: βασιλεῦσ M. 922 

in margine addidit m. 926. σάχτορ M, c adpinxit m. 998. ταρφύς 

τις Franz: γὰρ φύστισ M. 930. ξέρξησ, 931 y praescriptum in M, de- 

levit Meineke. 930. a? ai ai ai rec.: ai at M. 934. paragra- 
phum praefixit M. ἐγώ Dindorf. 
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μέλεος γέννᾳ γᾷ τε πατρῴᾳ 935 

xaxóv ἄρ᾽ ἐγενόμαν. 

str. 1. ΧΟ. πρόσφϑογγόν cot νόστου τὰν 

καχοφάτιδα βοᾶν, 

καχομέλετον ἐὰν 

Ἠαριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 940 

πέμφω, 

πολύδαχρυν iaydv. 

antistr. 1. EE. ἵετ᾽ αἰανῇ πάνδυρτον 

δύσϑροον αὐδάν. δαέμων yàp ὅδ᾽ αὖ 

μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 945 

antistr. 1. ΔΘ. ἥσω cot xai πάνδυρτον 

λαοπαϑῆ τε σέβων 

ἁλέτυπά τε βάρη 

πόλεως γέννας πενϑητῆρος, 

937. προσφώνησέν σοι τοῦ νόστου πέμφω, τὴν κακοφάτιδα βοήν. 

939. βοήν (m!). 940. KaAMoczpacoc ἐν δευτέρῳ περὲ ᾿Πρακλείας 

Τιτυοῦ τρεῖς παῖδας εἶναι, Πριόλαν Ἠαριανδυνὸν μόνον (l. βῶρμον, 

ὃν) κυνηγετοῦντα ἀπολέσϑαι. καὶ μέχρε νῦν Ἠαριανδυνοὺς ἀχμῇ ϑὃέ- 
- , , ' δι ἮΝ ' P ur , ^ 

ρους ϑρηνεῖν αὐτόν. τὸν δὲ Ἠαριανδυνὸν αὐξῆσαι μάλιστα τὴν ϑρη- 

νητικὴν αὐλῳδίαν, καὶ διδάξαι Ὕαγνιν τὸν Παρσύου πατέρα. καὶ 

αὐλοὶ δέ τινές (compendio ut v. 679) zio: Ἠαριανδυνοὶ ἐπιτηδειότητα 
2" 3 M 7 ἢ ἃ ΄ , - ἔχοντες εἰς τὰς ϑρηνῳδίας. xal τὸ περιφερόμενον »αὐλεῖ Maptav- 

δυνοῖς καλάμοις χρούων Ἰαστίκ. — ὡς τῶν αριανδυνῶν ϑρηνῳδῶν 

ὄντων" καὶ αὐλοὶ δέ τινες λέγονται Ἠαριανδυνοί, ἐπιτηδείως ἔχοντες 

πρὸς ϑρήνους. 944. ἢ τύγη μεταβέβληται. 947. τὰ πάϑη 
Ld ^ , | , - , , , 

τῶν λαῶν σέβων. 948. τὰ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ συμβάντα ἀτυχήματα 

τῶν πολιτῶν. 949. πένϑους ἀξίας (6!].). 

935. πατρῴᾳ Heath: πατρίαι M. 937. πρόσφϑογγόν σοι recc.: 
προφϑόγγουσοι M. 940. μαριανδύνοῦ M. 941. πέμψω Porson: πέμψω 

πέμψω M. 943. xai πανόδυρτον M: xai delevit cum G C W Schnei- 

dero Passow, πάνδυρτον scripsit Blomfield. 946. πάνδυρτον Blom- 
field: πανόδυρτον M. 947. σέβων Elmsley: esito» M. Fort. λάο- 
παϑέα σέβων. 949. πόλεως glossemate expulso recipiendum ex v. 
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κλάγξω δ᾽ αὖ 950 

γόον dptióaxpuv. 

str. 2. EE. Ἰάνων yàp ἀπηύρα, 

Ἰάνων vaógpaxcoc 

Ἄρης ἑτεραλχὴς 

γυχέαν πλάκα χερσάμενος 955 

δυσδαΐίμονά τ᾽ ἀκτάν. 

str. 2. XO. oloto? βόα καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου" 

ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 

ποῦ δέ Got παραστάται, 

οἷος ἦν Φαρανδάκχης, 960 

Σούσας, Πελάγων, 

xai Δοτάμας 

70  Ayajácac, άμμις, Σουσισκάνης τ᾽ 

Ἀγβάτανα λιπών; 

antistr. 2. ΞΕ. ὀλοοὺς ἀπέλειπον 965 

Tupíac ἐκ ναὸς 

ἔρροντας ἐπ᾽ ἀκταῖς 

Σαλαμινιάσιν στυφέλου 

ϑείνοντας ἐπ᾽ ἀχτᾶς. 

antistr. 2. ΧΟ. οἰοιοῖ, ποῦ σοι Φαρνοῦχος 970 

952. ὁ Ἡττικὺς στόλος ἀφείλετο τὴν Περσῶν σωτηρίαν. 958. 

ὁ τῶν ᾿Ιώνων. 954. τουτέστι νικηφόρος. 955. ἀποχείρας 

στυγνὴν πλάκα κατὰ τὴν δυσδαΐμονα ἀκτήν, τουτέστι κατὰ τὴν Σα- 

λαμῖνα. 

proximo γόον αὖ. 950sq. χλάγξω δ᾽ ἀρίδαχρυν iaydv Hermann et 
ν 

Prien. 952. EE. Lachmann: nulla nota in M. 953. idw» M (v 

superscr. m). 955. uoyíav Pauw. 957. 958. paragraphi praefi- 

xae in M. 957. ἐχπεύϑου recc.: ἐχπεύϑοι M. 962sq. xat δότά- 

nas ἠδ᾽ ἀ)] γαβάτασ M. 968. ᾿γδαβάτας recc. 965—69 in quat- 

tuor versus post 7'»píac, àxraic, σαλαμινῖσιν, ἀχτᾶς dividit M. 967. 

fort. dyaic. 968. Σαλαμινιάσι Hermann: σαλάμινἔσιν M. 970. ποῦ 

((8óa) ποῦ σοὺ Hermann: ποῦ δέ M. 
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Ἡριόμαρδός τ᾿ ἀγαϑός. 

ποῦ δὲ Σευάλκης ἄναξ, 

ἢ “ιλαῖος εὐπάτωρ 

Μέμφις, θάρυβις. 

χαὶ Ἠασίστρας 975 

Ἀρτεμβάρης τ᾿ ἠδ᾽ Ὑσταΐγμας:; 
: ^ 

T7040 o σ᾽ ἐπανερόμαν. 

str. d. ΞΕ. ἰὼ ἰώ μοι, 
' , ΄ Νῃ 

τὰς ὠγυγέους κατιδόντες 

στυγνὰς ᾿ϑάνας πάντες Éyb πιτύλῳ. 980 
g c cec - m , ΄ 

€ ££, τλάμονες ἀσπαέΐρουσι γέρσῳ. 

str. 3, XO. ἢ καὶ τὸν Περσῶν αὐτοῦ 

τὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφϑαλμὸν 

μυρία μυρέα πεμπαστὰν 

Βατανώχου παῖδ᾽ ἄλπνιστον 985 

— AL Leu 

τοῦ Σησάμα τοῦ ἢεγαβάτα, 

Πάρϑον τε, μέγαν τ᾽ Θἠβάρην 

» Ἃ b EA . 

€) € €) 0a ov. 

Πέρσαις ἀγαυοῖς xaxà zpóxaxa λέγεις. 990 

982. σημείωσα: ὅτε βασιλέως ὀφςϑαλμὸς ἀριϑμεξ τὰς στρατιάς. 
»ν 3 , ΄ * 

983. τὸν ὄντα ὀφςϑαλμόν. 984. μετρητὴν στρατοπέδου, οἷον (κατὰ 

addit Heimsoeth) μυριάδα ἀριϑμοῦντα τὰς ὅλας ἡγεμονίας. dp:b- 

μῆσαι κατὰ πεντάδα ἀνὰ μυρίους ἔχοντας (ἔχοντα Dindorf) τοὺς 

ἀρχομένους. 989. διαχοπτικῶν πολεμέων χαχῶν. 

971. ριόμαρδός τ᾿ Brunck: z' ἀριόμαρδόστ᾽ M. ἀγαϑόστ primi- 

tus M. 973. λέλαιοσ M. 974. 975 coniunctos habet M. 971. 

ἐπανερόμαν Meineke: ἐπανέρομα: M. 978. μοι recc.: pot pot M. 

980. πάντωσ ut videtur ante corr. M. 982. τὸν cum litura ante 

» (fuerat τῶν) M. - 985. ἄλπνεστον scripsi: ἄλπιστον M.  Mono- 
metrum anapaesticum excidisse vidit Wellauer. 986. τοῦ σησάμα 

τοῦ μεγαβάτα | M. 98.. τ᾽ Üigápr» recc.: τοιβάρην | τ᾽ M. 989. 

ὠωὼ Dindorf: ὦ ὦ M. δαΐων M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 8 
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antistr. ὃ. EE. liyyá μοι δῆτ᾽ 

ἀγαϑῶν ἑτάρων ὑπομιμνήσκεις, 

ἄλαστ᾽ ἄλαστα στυγνὰ πρόκακα λέγων. 

βοᾷ βοᾷ μελέων ἔντοσϑεν ἦτορ. 

antistr. 3. ΧΟ. καὶ μὴν ἄλλους γε ποϑοῦμεν, 995 

Μάρδων ἀνδρῶν puptóvcapyov 

Ξάνϑην, ἄρειόν τ᾽ Ayydprv, 

Δίαιξίν τ᾿ ἠδ᾽ Ἡρσάχην 

ἱππιάνακτας, 

Κηγδαδάταν καὶ “Πυϑέμναν 1000 

Τόλμον τ᾿ αἰχμᾶς ἀχόρεστον, 

ἔταφον ἔταφον, 

οὐκ ἀμφὲ σκηναῖς 

τροχηλάτοισιν ὄπιϑεν ἑπόμενοι. 

str. 1. EE. βεβᾶσι γὰρ οἵπερ ἀγρόται στρατοῦ. 1005 

ΧΟ. βεβᾶσιν, ot, νώνυμοι. 

991. φιλίαν. 994. παρὰ τὸ »κραδὦ δέ ot ἔνδον ὑλάκτεια 
(Hom. υ 13). 996. ἔϑνος Περσικόν. 997. λείπει ὃ καί, 999. 
τοὺς ἄνακτας τῶν ἵππων. 1002. ἀπέϑανον οὐχ ἐπὶ ὀχημάτων 

ὄντες, ἀλλὰ γυμνοὶ καϑεστηχότες. 1005. γρ. xal ἀχρόται" ἐξ 

οὗ ἔσται ἀπὸ τοῦ ἄκρου" εἰ δὲ ἀγρόται, ἀπὸ τοῦ ἄγειν καὶ ἀγεξ 
pst». — οἵ ἄρχοντες: εἰ δὲ ἀκρόται, οἱ ἄκροι (Gl.). 1006. τὸ 

οὗ ϑρηνητικῶς. 

991sqq. ζωγγάμοι (mut. in tyr μοι et in marg. yp. tuyyá pod δῆτ᾽ ἀγα! 
ϑῶν ἑτάρων ὑπομιμνήε] exei, ἄλαστα͵ στυγνὰ M. Fort. ἑτάρων ὑποσαίνεις 

cfr. schol. Prom. 861. ἄλαστ᾽ addidit Hermann. 994. ἔντοσϑεν Blom- 
field: ἔνδοϑεν M. 995. ἄλλους Prien: ἄλλο M, γ᾽ ἐποϑοῦμεν primitus M. 

996. μυριόταρχον M, μυριοταγὸν Dindorf. 1000. ηδαδάταν recc. 1001. 
Τόλμον τ᾽ αἰχμᾶς recc.: τόλμον αἰχμὰσ M. 1002. paragraphus prae- 
fixa in M. 1004. ὄπιϑεν Bothe: ὄπισϑεν M, ἑπόμενοι Blomfield: δ᾽ 

ἑπόμενοι M. ἑπομένους Hartung. 1005. 1006. personarum notis ca- 

ret M. 1005. βεβᾶσιν M. τοίπερ Passow, ἀγρέται Toup. 1006, 

νώνυμοι recc.: νώνυμνοι M. 
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EE. 3 W, ἰὼ ἰώ. 

XO. ἰὼ ἰώ, δαέμονες, 
3 

ἔϑετ᾽ ἄελπτον κακὸν 

διαπρέπον, οἷον δέδορχεν ἄτα, 1010 
. - ΄ T , a ^ er f antistr. 1. EE. πεπλήγμεϑ᾽ ofa; δε αἰῶνος τύχαι. Diu τύχα m 

f X0. πεπλήγμεϑ᾽, εὔδηλα γάρ, 

EE. νέαι νέαι δύαι δύαι. 

ΧΟ. ᾿Ιαόνων ναυβατᾶν 

χύρσαντες οὐκ εὐτυχῶς. 101ὅ 

δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσᾶν. 

sir, 2. ΞΕ. πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦ- 

τον τάλας πέπληγμαι. 

X0. τί δ᾽ οὐκ ὄλωλεν, μέγ᾽ ἄλαστε, Περσᾶν: 

ΞΕ. ὁρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς ἐμᾶς στολᾶς: 1020 

X0. ὁρῶ δρῶ. 

ΞΕ. τόνδε τ᾽ ὀιστοδέγμονα 

ΧΟ. τί τόδε λέγεις σεσωμένον:; 

ΞΕ. ϑησαυρὸν βελέεσσι; 

X0. βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 1025 

eM 

1010. οἷον καχὸν ἡ "ty ἐφορᾷ. 1016. κακωϑὲν πολέμῳ 

καὶ δυστυχῆσαν. 1018. κόπτομαι, ϑρηνῶ ὀλέσας τοσοῦτον στρα- 

τόν. 1019. Ae/zet κακά. ἢ στιχτέον ἐν τῷ τί δέ (δαΐ τι)" εἶτα" 

οὐχὲ τὰ μεγάλα Περσῶν ὄλωλεν; ἵνα λείπῃ (l. εἴπῃ) τὸ τέ δὲ (δαε m) 

ὅπερ λέλειπται. 1020. ϑεωρεῖς τὸ περέλοιπον ἐμὲ (ἐμοὶ Paley) 

λείψανον τῆς ὅλης στρατιᾶς. --- οἷον στόλου (Gl.). 1022. τὴν 
φαρέτραν. 1025. ὀλίγα ἐσώϑη ἀπὸ πολλῆς πανοπλίας. 

1007. paragraphus praefixa in M. 1008. nulla personae nota in M. 

1009. 235205? GC W Schneider. 1011 om. M, in marg. supplevit et 7o. 

δαίμονος rTUyorsuperscr. m. οἵᾳ... τύχᾳ Paley. 1012. chori notam in 
rasura praescr. m. 1013. νέᾳ νέᾳ δύᾳ δύᾳ Weil. 1013. 1014. persona- 
rum notis caret M. 1014. Ἰαόνων recc.: ἰάνων M. ναυβατᾶν Robortellus: 
ναυβάτων M. 1017 — 1036. personarum vices paragraphis notat M, nisi 

quod 1022 ξέρξης praescriptum est. 1019. μέγ᾽ ἄλαστε scripsi: με- 
γάλατε M. 1022. τόνδε Porson: τὰν δέ M. 1028. σεσωμένον 

Scripsi: σεσωσμένον M. 1024. βελέεσσιν Hermann: βέλεσσιν M. 
g* 

2x26 da n 
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ΞΕ. ἐσπανίσμεϑ᾽ ἀρωγῶν. 

X0. Ἰάνων λαὸς οὐ φυγαέχμας. 

antistr. 2. ΞΕ. ἀγανόρειος" κατεῖ- 

δον δὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. 

ΧΟ. τραπέντα ναύφραχτον ἐρεῖς ὅμελον: 1080 

ΞΕ. πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ. 

ΧΟ. παπαῖ zazai. 

EE. xal πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. 

ΧΟ. δίδυμα γάρ ἐστι καὶ τριπλᾶ. 

EE, λυπρά, γάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. 1035 

ΧΟ. xal σϑένος γ᾽ ἐκολούϑη 

EE. γυμνός εἶμ: προπομπῶν. 

XO. φίλων ἄταισι ποντέαισιν. 

str. 3. ΞΕ. δίαινε δέαινε πῆμα" πρὸς δόμους δ᾽ ἴϑι. 

ΧΟ. aia? αἰαῖ, δύα δύα. 1040 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

XO. δόσιν xaxà» χαχῶν χαχοῖς. 

ΞΕ. lute μέλος ὁμοῦ τιϑεές. 

ΧΟ. ὀτοτοτοτοῖ. 

βαρεῖά γ᾽ ἅδε συμφορά. 1045 

o? μάλα καὶ τόδ᾽ ἀλγῶ. 

antistr. 8. ΞΕ. ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε xa) στέναξ᾽ ἐμὴν χάριν. 

1027. ἐρωτηματικῶς. 1080. τὸν ἡμῶν ναυτικὸν λαόν. — 1031. 

τοῦτο καὶ ὃ ἄγγελος προεῖπεν. 1038. ὑπερβαίνει: ϑρῆνον. 1036. 

τῶν Περσῶν. 1039. δάκρυε τὸ ἀτύχημα. 1042. δίδου τοῖς 

χαχοῖς τὴν χαχὴν δόσιν, ὅ ἐστι τὰ δάκρυα. 1048. συντιϑεὶς μέλος 

ϑρήνει, ἀντὲ τοῦ εὐρύϑμως. 1047. τύπτε σεαυτὸν εἰς ἐμὴν χάριν. 

1097. Ἰάνων Passow: taóvov M. 1028. χατεῖδον | δὲ M. 1036. 

ἐχολούϑη recc.: ἐχολούσϑη M. 1039. 1040. paragraphi praefixae 

in M. 1040 et 1048 permutat Butler. 1041. νῦν M. 1043 et 
ο 

1044 paragraphos, 1045 ξέρξης, 1046 y, 1047—1072 paragraphos singulis 

praescribit M, nisi quod a 1054, 1059 nota abest. 1047. γάριν in 

rasura habet M. 
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ΧΟ. διαίνομαι γοεδνὸς ὦν. 

EE. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

XO. μέλειν πάρεστι, δέσποτα. 1060 

ΞΕ. ἐπορϑέαξέ νυν γόοις. 

ΧΟ. ὀτοτοτοτοῖ. 

μέλανα δ᾽ αὖ μεμέξεται, 

οἵ, στονόεσσα πλαγά. 

str. 4. EE. καὶ στέρν᾽ ἄρασσε κἀπιβόα τὸ ύσιον. 1055 

XO. dw ἄνια. 

ΞΕ. καί μοι γενείου πέρϑε λευκήρῃ τρέχα. 

X0. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα «μάλα γοεδνά. 

&E. ἀΐτει δ᾽ ὀξύ. 

X0. καὶ τάδ᾽ ἔρξω. 1060 

antistr. 4. EE. πέπλον δ᾽ ἔρεικε κολπίαν ἀκμῇ χερῶν. 

ΧΟ. dw ἄνια. 

EE. καὶ φάλλ᾽ ἔϑειραν καὶ κατοέκτισαι στρατόν. 

X0. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 

EE. διαίνου 0? ὄσσε. 1065 

ΧΟ. céyyopat τοι. 

epod. EE. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

1060. ὃ ϑρῆνος. 1051. ἐπεκτεταμένως ϑρήνει. 1058. πεν- 

ϑήρης. 1055. of γὰρ Πυσοὶ καὶ οἱ Φρύγες εἰσὲ μάλιστα ϑρηνη- 

τικοέ, 1058. ἐπίρϑεγμα ἐπὶ τῶν μετὰ σφοδρότητος τιλλόντων 

τὰς τρέχας. 1063. φάλλε ἀντὲ τοῦ τίλλε. xal γοιροφάλας 4ιό- 
n 

νυσος ὃ τίλλων τὰ μόρια τῶν γυναικῶν. — τέλλε (in altero marg.). 

1048. γοεδνὸς recc.: γεεδνὸσ M, γέεδνοσ m. 1049 et 1051. νῦν M. 

1053. αὖ factum ex d» vel ἄμ (circumflexum addidit m) M. ἀμμεμέξεται 

Dindorf. fort. μάλ᾽ αἰόλα μεμίξεται. 1054. o? Lachmann: μοι M. 

1055. xai βόα ex Eustath. ad Dionys. P.791 Hermann, χἀπιβῶ Dindorf. 

1056 et 1062. wa dva M. 1057. πέρϑε Robortellus: ὅπερϑε M. 1068 
et 1064. ἄπριγδα ἄπριγδα M. 1058. yósóva etin marg. Cr γόεδνα M. 

1059. dórt M, & inseruit m. 1061. ἔρειχε recce.: ἔρειδε M. 1067. νῦν 
M. 1072. δῆτ᾽ à» aia» Weil. — Subscriptum in M aieyóAou zépoat. 
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XO. olio? oiot. 

EE. alaxzóc ἐς δόμους χίε. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς aia δύσβατος. 1070 

EE. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. 

ΧΟ. ἰωὰ δῆτα, ναὶ vaf. 

EE. γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ, Ilepaíc αἷα δύσβατος. 

EE. ἡ 9j ῃ Y, τρισχάλμοισιν, 1075 

7 ἥ ἡ ἥ, βάρισιν ὀλόμενοι. 

ΧΟ. πέμφω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 

1077. προπέμφω. 



AIZXYAOY EIITA ΕΠῚ 0l BA. 



Ὑπόϑεσις τῶν πτὰ ἐπὶ θήβας. 

ἐν " 

Hl μὲν σχηνὴ τοῦ δράματος ἐν (ἐπὲ m) θήβαις ὑπόκειται, ὃ δὲ 

χορὸς ἐκ θηβαίων ἐστὶ παρϑένων, ἣ δὲ ὑπόϑεσις στρατιὰ (στρατεια 

m) Ἄγρείων πολιορχοῦσα θηβαίους, τοὺς xat νικήσαντας, καὶ ϑάνα- 

τος ᾿Ετεοχλέους xai Πολυνείκους. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Θεαγένους ὀλυμ- 

πιάδε οἡ (a. Chr. n. 467). ἐνίκα Jake, Οἰδέποδε, “πτὰ ἐπὶ θήβας, 

AXguy! σατυρικῇ. B (( e. δεύτερος) Ἀριστίων (Ἀριστέας Franz) Π]ερ- 

oct, Ταντάλῳ, Παλαισταῖς σατυρικοῖς τοῖς Πρατίνου πατρός. y (i.e. 

τρίτος) Πολυφράσμων “υκουργείᾳ (λυκουργέαε m) τετραλογέᾳ. 

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα' 
; b 
τεοχλῆς 

ἄγγελος κατάσκοπος 

χορὸς παρϑένων 
3 ΄ E. i ντεγόνῃ ἢ) 

Ἰσμήνη μηνὴ 
M ^ 

κῆρυξ. 

1) ᾿Αντιγόνη ante, Ἰσμήνη post ἄγγελος χατάσχοπος habet M. 

"is . .. 



'"EcsoxàfZc. Κάδμου πολῖται, γρὴ λέγειν τὰ χαίρια 

ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως 

οἴαχα νωμῶν, βλέφαρα μὴ χοιμῶν ὕπνῳ. 

εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία ϑεοῦ" 

εἰ δ᾽ αὐὖϑ'᾽, ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, 5 

᾿δτεοχλέης ἂν εἷς πολὺς χατὰ πτόλιν 
΄ -Ὁ᾿ 3 [4 » 5 -" , 3 , 

ὑμνοῖδ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν φροιμίοις πολυρρόϑοις 
3 - , 2 - ^ 5 5 ΄ οἰμώγμασίν δ᾽, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριως 

ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. 
ἣν 

c - b! ' gcn ^ Ἁ P] 3 , 2 

ὑμᾶς δὲ γρὴ νῦν, χαὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι 10 
e 5 , * a » / , ἥβης dxuatac xai τὸν ἔξηβον vpóvq, 

βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σώματος πολύν, 

1. λείπει τὸ ἐκεῖνον. χαέρια δὲ τὰ ἀναγκαῖα (l. 0£xata)* παρακαΐξ 

ρία γὰρ τὰ ἄδικα. 2. ἐχεῖνον (Gl. rec.). — ἐν ἐξουσίᾳ (Gl.). 8. τὸν 

τῆς πόλεως κυβερνήτην. 4. τῆς εὐπραγίας y, αἰτέα éni τοὺς ϑεοὺς 

(ἀναφέρεταε add. schol. rec.), 

6. ἀντὲ τοῦ μόνος. 7. λοιδόροις (Gl.). — τὸ ὑμνεῖσϑαει μέσον. 
ἣν ' , ΄ - ' T ΄ [4 - 

8. ἀλεξητήριος Ζεὺς ἐν θήβαις τιμᾶται. φησὶν οὖν, συμφώνως ξαυτῷ 

τιμῷτο. 10. χαὲ τὸν νέον χαὶ τὸν αὔξοντα τὴν βλάστησιν τοῦ 

Διός (σώματος Enger). — τὸν νέον (Gl.). 11. τὸν ἔξω ἡλικίας, 

τὸν γέροντα. 12. αὐξάνοντα ἀνδρῶν νῦν. (18) otov χαϑὸ ἕχασ- 

τῇ 
EI S E EDD τῆς oc ουσπραγίας ἐπεί τοὺς αρχοντας. 

voc δύναται βοηϑεῖν. 

2. ὅςισ M, ὅετισ post rasuram quae volebat ὅστισ. 3. χοιμῶνϑ᾽ 

Heimsoeth. . ἐτεοχλῆσ M, é superscripsit ml. πολὺσ supra ver- 

sum habet M. 8. ἀλεξιτήριοσ ml. Post 11 lacunam statuit 
MSchmidt, cui ἐνόρχην λαὸν tribuit ex Hesych. ἐνόρχην λαόν, τὸν ἐπὲ 

ἥβης. 12. βλάστημον Μ. 
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» »). DE [rd o -—Ó 

ὥραν ἔχονϑ᾽ ἕχαστον, ὥστι συμπρεπές, 

πόλει τ᾿ ἀρήγειν xai ϑεῶν ἐγχωρίων 

βωμοῖσι, τιμὰς μὴ "Sale vat ποτε, 15 

τέχνοις τε γῇ τε μητρί, φιλτάτῃ τροφῷ" 

7 γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεῖ πέδῳ, 
e e , » 

ἅπαντα πανδοχοῦσα παιδείας ὄτλον, 
p. » 3 d P] , ἐδρέψατ᾽ οἰχιστῆρας ἀσπιδηφόρους 

Ἁ o , E , , πιστοὺς ὅπως γένοισϑε πρὸς γρέος τόδε. 20 

χαὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει ϑεός" 

χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις 

χαλῶς τὰ πλείω πόλεμος ἐχ ϑεῶν χυρεῖ. 

νῦν δ᾽ ὡς ὃ μάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ, 

ἐν ὠσὶ νωμῶν xai φρεσίν, πυρὸς δίχα, 25 

γχρηστηρίους ὄρνιϑας ἀφευδεῖ τέγνῃ " 

οὗτος τοιῶνδε δεσπότης μαντευμάτων 

λέγει μεγίστην προσβολὴν Ayau0a 

18. ραν (ὥραν m) φροντέδα (ἢ addit Dindorf) ἡλικίαν, tv 7 ὃ 

νοῦς οὕτως, ἕκαστον ὑμῶν ἔγοντα φροντίδα τῆς πόλεως" ἢ ἕκαστον 

πρὸς τὴν ἡλικίαν βοηϑεῖν τῇ πόλει ὡς πρέπον. --- ἁρμόδιον (Gl. quam 

delevit alia manus). 16. χοινὸν τὸ ἀρήγειν. 17. αὕτη. — κυ- 

ρίως ἐπὶ παίδων (πέδων m) τὸ ἕρποντας. 18. ἐπιδεχομένη (Gl.). 

— πάντα πόνον τῆς παιδικῆς ἡλικίας ὑποδεχομένη. 20. πιστοὶ δη- 

λονότει. — πρὸς κίνδυνον ὑπὲρ αὐτῆς πρόϑυμον ἱπρύϑυμοι schol. rec.). 

21. ἀπὸ τῶν ἐν ζυγῷ. 22. φυλασσομένοις ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ (Gl. 

24. σχοπός, ὁ Τειρεσίας. 25. οὐκ ἐμπύρ (ἐμπύροις m!) συρόμενος 

(χρώμενος schol. rec.). 26. ἐξ ἀκοῆς γὰρ τὰς πτήσεις διέχρι- 

γεν. οὐχ ὁρῶν ὃ Τειρεσίας ἐπέβαλεν (ἐπέβαλλε schol. rec.) τῇ τέχνῃ, 

ἑτέρου ὑπαγορεύοντος, οὐκ αὐτὸς ὧν αὐτόπτης τῶν ὀρνέων. --- μαν- 

τευτικούς (Gl.). 21. ὁ Τειρεσίας (Gl.). 

18. ὥρανε᾽ M, ὥραν m, τ in litura scripsit ml. ἔχον ϑ᾽ rasura factum 

ex ἔχωνδ᾽, ἕχαστοσ M, ἕχαστον ml. ὥςισ rasura mutatum in ὥστι M. 
ἥτις ἐμπρεπής Heimsoeth. 19. οἰχητῆρας recc. 23. inter χαλῶσ et 
τὰ ὦ superscr. ml. 25. φρεσὶ M. φάους δίχα Ritschl. 27. τοιῶνδε 

corr. ex Totóvós M. 
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νυχτηγορεῖσϑαι χἀπιβουλεύσειν πόλει. 

ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις xal πύλας πυργωμάτων — 30 

ὁρμᾶσϑε πάντες, σοῦσδὴε σὺν παντευχίᾳ, 

πληροῦτε ϑωραχεῖα, χἀπὶ σέλμασιν 

πύργων στάϑητε, xal πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοις 

μέμνοντες εὖ ϑαρσεῖτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων 

ταρβεῖτ᾽ ἄγαν ὅαιλον" εὖ τελεῖ ϑεός. 35 

σχυποὺς δὲ χἀγὼ xot χατοπτῆρας στρατοῦ 

ἔπεμψα, τοὺς πέποιϑα μὴ ματᾶν ὁδῷ" 

χαὶ τῶνδ᾽ ἀχούσας οὔ τι μὴ ληφϑῶ δόλῳ. 

Ἄγγελος ᾿Βτεύόχλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, 
χατά- ἥὄἥχω σαφῇ τἀχεῖϑεν ἐχ στρατοῦ φέοων, 40 

σχοπος. αὐτὸς χατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τῶν πραγμάτων. 

ἄνδρες γὰρ ἑπτά, ϑούριοι λοχαγέται, 

ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάώνδετον adxoc 

χαὶ ϑιγγάνοντες γερσὶ ταυρείου φόνου, 

Ἄρη τ᾽ ᾿βνυὼ χαὶ φιλαίματον Φόβον 45 

ὡρχωμότησαν ἢ πόλει χατασχαφὰς 

ϑέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ, 

ἢ γῆν ϑανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ" 

29. ἐν νυχτὲ ἀγορεύεσϑαι καὶ βουλεύεσϑαι. 81. σοῦσϑε: 
257 e. — ε pe οἷ ES - 
&ntoprua παρακελεύσεως. -- ὡπλισμένοι. 82. τὰς ἐπάλξεις τῶν 

τειχῶν (Gl). τοῖς ἐπιβήμασι. κατεχρήσατο δέ. 84. τῶν πο- 
- , ^ x 2 ἐπί SN , e Led 

λεμέων. 86. χαλὰ ϑεὸς παρέχει. 817. μὴ μάτην ὁρμῆσαι. 

48. ἐς μελάνδετ(ον): τὸ μελανισϑὲν τῷ αἵματι: ἢ τὸ ἐκ μελαινῶν βυρ- 

σῶν περιβεβλημένον. οὕτως δὲ ϑύοντες ἐπάνω τῶν ἀσπίδων ἐμαν- 

τεύοντο. τὸ μελάνδετον δὲ καλῶς ἂν ἐπὶ ξάζρους ῥηϑεώ, ἐπὶ δὲ σά- 

xouc παρέλκει τὼ (τὸ schol. rec.) δετον ὡς ἐπὶ τοῦ κελαινεφὲς τὸ 

νέφος. 41. ἐχχενώσειν, ἀπὸ τοῦ λαπάϑου. 

, . ,,9v , , 4 — 

29. χἀπιβούλευσιν Dindorf. 30. πύλασ πυργώμάτων (Àv» eta 

superscripsit m!) M, fort. πόλεως πυργώματα. 34. εὐϑαρσεῖτε M. 

96. χατοπτῆρα M, e addidit τη]. 48. πρόσϑε φυράσειν Stob. fl. 7, 11. 



124 AESCHYLI 

eut 2 e ^ - M 5 ΕΣ 

μνημεῖά δ᾽ αὑτῶν τοῖς τεχοῦσιν εἰς δόμους 
' o DOES - M Y ΄ 

πρὸς ἅρμ᾽ AOp4acou γερσὶν ἔστεφον, δάχρυ 50 

λεέβοντες, οἶχτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα" 

σιδηρύόφρων γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων 
» , ΄ P4 , 

ἔπνει, λεόντων ὡς Αρη δεδορχότων. 

χαὶ τὠνδΞε πύστις οὐχ ὄχνῳ γρονίζεται. 

χλῃρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν 55 

ἕχαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόγον. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐχχρίτους πόλεως 
-» 31:19. 53. EU ARE ΄ ΄ 

πυλῶν ἐπ᾿ ἐεξόδοισι τάγευσαι τάγος" 
Σ ' DJ Y ΄ 3 , , R 
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος "Apystov στρατὸς 

χωρεῖ, xovíst, πεδία δ᾽ ἀργηϑεὴς ἀφρὸς 60 

γραίνει σταλαγμοῖς ἱππιχῶν ἐχ πλευμόνων. 
^ NJ o ^ ^ ' , , σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς χεῦδνὸς οἰαχοστρόφυς 

φράξαι πόλισμω, πρὶν χαταιγέίσαι πνοὰς 

Ἄρεως" βοᾷ γὰρ χῦμα γερσαῖον στρατοῦ. 

HL boc ^ ΄ gs - Z9 Sx. P M 
49. μνημεῖα: περόνας ἢ τρέχας T, vt τοιοῦτον. ἔϑος δὲ ἦν τοὺς 

5 , - , - 

ἐν πολέμῳ τοῖς οἰχείοις πέμπειν σημεῖα ἢ (ἢ delet Blomfield) zepó- 
Ἃ ΄, ^ , »v - ' ὯΝ » ' 

vag ἢ ταινίας ἢ βοστρύχους T, vt τοιοῦτον. τὸ δὲ ἔστεφον dvd 

τοῦ ἐπλήρουν. πρὸς ἅρμα δὲ A0pdocou, ἐπεὶ Ἡμφιάραος αὐτοῖς ἐμαν- 

τεύσατο μόνον Ἄδραστον σωϑύήσεσϑαι. τοῦτο δὲ ὡς ἀπὸ τῆς ἕστο- 

ρίας ἔλαβεν, ὅτε ἐσώϑη Ἄδραστος" ἐπεὶ πόϑεν ἤδεσαν ὅτι διαφεύξε- 
Ξ “ AJ » e , , , 2 

ταις 50. τοῦτον γὰρ ἔφασχεν ὃ μάντις σωϑήσεσϑαι μόνον ἐκ 

τοῦ πολέμου. — ἐπλήρουν (Gl). 51. οὐκ ἦν ἔλεος διὰ τῆς γλώτ- 

τῆς αὐτῶν προϊὼν ἀποϑηλύνων τὴν ὁρμήν. 54. xal τῶνδε πύσ- 

τις: μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ταῦτα γνώσῃ τῇ πεῴᾳ. T, περὶ τούτων ἀκοὴ 

οὐ βραδέως γέγονεν: ταχὺ γὰρ ἤγγειλα. — ἡἣ γνῶσις οὐχ εἰς pax- 

ρὰν πλησιάξεται. 55. χληρουμένους δ᾽ ἔλ(ειπον): κλήρους γὰρ 

ποιησάμενοι πρὸς μίαν πύλην ἐδέξαντο ot ἑπτὰ λοχαγέται. 58. 

τάξον (Gl.). 60. λευχός. 62. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πλοίων. — 

ἀσφαλής, βέβαιος. 68. καταπνεῦσαι σφοδρῶς. θά. πρὸς τὸ πνεῦμα 

ἐπήγαγεν τὸ κῦμα: παρακεχενδυνευμένως δὲ εἶπεν κῦμα χερσαῖον. 

48. αὐτῶν M. 51. ἀνὰ στόμα Stobaeus. 54. πίστις Stobaeus. 
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xai τῶνδε χαιρὸν ὅστις ὥχιστος λαβέ" 65 

χἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσχόπον 

ὀφϑαλμὸν ἕξω, xat σαφηνείᾳ λόγου 

εἰδὼς τὰ τῶν ϑύραϑεν ἀβλαβὴς ἔσῃ. 

ET. ὦ Ζεὺ τε xat [ἢ, xai πολισσοῦχοι Dot, 

"Aod τ’ 'Eowbc πατρὸς ἣ μεγασϑενὴς, το 

μή μοι πόλιν γε πρέμνοϑεν πανώλεϑρον 

ἐχϑαμνίσητε δῃάλωτον, ᾿βλλάδος 
φϑόγγον γέουσαν, xat δόμους ἐφεστίους" 

ἐλευϑέραν δὲ γῆν τε χαὶ Κάδμου πόλιν 

ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε σγεϑεῖν. 75 

γένεσϑε δ᾽ ἀλχή" ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν: 

πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει. 

χορὸς θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ drm. 

παρϑέ- μεϑεῖται στρατὸς στρατόπεδον λιπών. 
^ 

νων. ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας. 80 

65. τουτέστι μὴ ἐχπέσῃς τοῦ δέοντος καιροῦ (καιροῦ delet O 

Hense). 66. φύλακα ἁπλῶς (Gl). 67. ἀσφαλῶς φυλάξω 

(61... 70. ὅτε τὰ νῦν Ot αὐτῆς τελειοῦται. 72. ἐχριζώσητε 

(GL) — ἀντὲ τοῦ οὐ βάρβαρον οὖσαν, ἀλλ᾽ ᾿Ελληνέδα καὶ αὐτήν. 

18. γρ. καὶ ὄλβον ῥέοντα καὶ δόμους. 75. μὴ ὑπεξελθεῖν (ὑπελ- 

ϑεῖν Weil) ζυγὸν δουλείας. 76. χκοινωφελῇ καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν 

νομίζω λέγειν. 78. ϑρέομαι φοβερά: ϑρηνῶ, βοῶ. εὐπτόητον 

δὲ ἡ τῶν παρϑένων ἡλικέα πρὸς φόβον (dele πρὸς φόβον), μάλιστα 

δὲ πρὸς πολιορκίαν. 19. μεϑεῖται στρατός: οἷον, ἀφεῖται ὃ 
» ^ - ΄ 7€ ἘΣ * [4 M M 3523 

{ ἐ τις, . [4 | 4L c ὄχλος ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. οἷον, ἤδη τὴν Óppiv ποιοῦνται ἐπὶ 

τὴν πόλιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι. ταῦτα δέ φανταζόμεναι λέγουσιν ὡς 

ἀληϑῆ. τὸ δὲ γχ πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ στρατοῦ xal τοῦ στρα- 
5 τοπέδου- στρατόπεδον γὰρ xaAsicat τὸ ἐνδιαέτημα τοῦ στρατοῦ. 

80. ὁρμᾷ, χεῖται (ml) -- πρόδρομος ἱππότας: πολὺς ἔμπροσϑεν 

71. πρέμνοϑεν Valekenarius: πρυμνόϑεν M. 72. δηϊάλωτον M. 

75. δουλίοισε Ald.: δουλείοισε M. — σχέϑειν M. 78—106 duodecim 

chori personis distribuendi videntur. 79. X praescriptum in M. 
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αἰϑερία χόνις με πείϑει φανεῖσ᾽ 
»ν ^ ' N. »ν 3x 

ἀναυδος σαφὴς scugoc ἀγγξελος. 

“μλεδέμας πεδιοπλυχτύπος 

τέ γρέμπτεται βυᾶ ποτᾶται βρέμει δ᾽ 
2 , , CON e , ἀμαγέτου δίχαν ὕδατος δροτύπου. 85 

Jo ἰὼ ϑευὶ 

ϑεαί τ᾽ ὀρόμενον χαχὸν ἀλεύσατε. 

Bog ὑπὲρ τειγέων 

ὃ λεύχασπις ὄρνυται λαὸς εὖ- 

τρεπὴς ἐπὶ πτόλιν διώχων. 90 

Τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ érapxéaet 

ϑεῶν ἢ ϑεᾶν: 7 ] 
Πύτερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; 

" 

λαὸς [erra 

ἀυγὴ (1. ἠλύγη) T; aipouévzy εἰς τὸν αἰϑέρα, καΐτοε ἄφωνος οὖσα 
» , o v ' * , e , ᾿- 

ἐναργῆς ἔστιν (076p ἄγγελος xat ἀληϑής. 81. 7 μέεχρε του 

αἰϑέρος ἥκουσα. 82. ἄφωνος μὲν οὖσα, σαφῶς δὲ dyyéM 

λουσα. 88. xa) τὰ τῆς γῆς δέ μου πεδία χκαταχτυπούμενα τοῖς 4 4 

ποσὶ τῶν ἵππων [xai τῶν ὅπλων] ποιεῖ μου προσπελάζειν τὸν ἦχον 

τοῖς ὠσίν. — ξλεδεμὰς 7, τὸ δέμας ἡμῶν τῷ φόβῳ λαμβάνουσα xal 
΄ —A o e3* ' e c1, 5 ^ - 3 ΄ 1 Y 

ταράττουσα᾽ ἢ ἐλεδεμνὰς T, ἑλοῦσα ἀπὸ τῶν δεμνέων (ml) — τινὲς 

ὠτὶ χρέπτετα: βοά (m!). 84. ἔγει (ἠχεῖ ml) δέ, φησί, τρόπον 

ποταμῶν τὰ πεδία τῆς γῆς μου. 85. τοῦ xal ὄρη ῥηγνύντος 

(G1.). 87. ἀποστήσατε (Gl). — φυγεῖν ποιήσατε (ml). 88. 

μετὰ βοῆς. — ὑπεράνω (m). 98. πότερα δῆτ᾽ ἐγώ: πότερον 
, ΄ , , , , * » 

πρόσφυγες τῶν πατρῴων ξοάνων γενόμεϑα (l γενησόμεϑα) ἢ ἄλλο 

τε πράξομεν: 

b 

- €. φαντάζοντα: δὲ ταῦτα πάντα. αἰϑερία δὲ κόνις 7 
, 

. «No 

ν 

8854. ἔλεδέμασ et ἔτ in marg. M, ἐλεδεμὰσ et in altero marg. ἔτ m. 
βοᾶι M, oà'* ml. Fort. i$ δὲ γᾶς ἐμᾶς πεδί ὁπλόχτυπ᾽ dvi χρέμπτει 

βοάν (γᾶς ἤδη δ᾽ ἐμᾶς Enger, πεδί ὁπλόχτυπ᾽ Seidler, ὠτὲ recc., χρέμπτει 

βοάν Ritschl). 86. ἐὼ ἐὼ recc.: io ἐὼ ἰὼ M. 87. ὄρμενον Enger. 
a 

ἀλεύσετε (a superscripsit m!) M. 93. πάτρια post ἐγὼ addit ex 
schol. Volekmann. δαιμόνων versui sequ. addit M. 
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᾿Ιὼ μάχαρες εὔεδροι, 
΄ , » , , 

ἀχμάξει βρετέων £ysaDat τί μέλ- 95 

λομεν ἀγάστονοι; 

᾿Ἀχούετ᾽ ἢ οὐχ ἀχούετ᾽ ἀσπίδων χτύπον ; 
΄ ^ , yo 5 M €: 2 Πέπλων xat στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν dp 

' σε 

φίλιταν ἕξομεν; 

Κτύπον δέδορχα" πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 100 

Τί ῥέξεις; προδώσεις, 

παλαίγϑων Ἄρης, τὰν τεάν; 

94. εὔεδροι: ἐπ’ ἀγαϑῶν ἱδρυμένοι. ἢ ἐπὶ τῶν ἐδίων, φησί, 

καϑεδρῶν καϑεξόμενοι. 95. ἀχμάξει: καιρὸς ἥκει. οἷον, ἀκμῆς 

καὶ ὀξυλαβίας γρήξεε τὰ πράγματα. πρὸς ἀλλήλας δὲ ταῦτά φασι. 

96. τί ἑστῶτες ᾿στενάζομεν καὶ οὐχ ἱκετεύομεν; 97. ἀκούετ᾽ ἢ 

οὐκ ἀ(κούετ᾽ ): ἐπεὶ ἀγνῶτές εἰσι, τοῦτό φασιν, ἄρα φανταζόμεϑα ἢ 

ἀληϑῶς ἀκούομεν; 98. πέπλων xal στε(φέων): πότε στέφη p 

φομεν ἢ πέπλους ἐπὶ γῆς ἢ νῦν, τραπεῖσαι ἐπὶ λιτανείαν τὴν περὲ 

ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῆς πόλεως; παρετέϑεσαν γὰρ καὶ πέπλους" ἐνέδυον 

γὰρ καὶ πέπλους τὰ ἀγάλματα. Ὅμηρος (Ζ 211) »πέπλον ὅστις τοι 

χαριέστατοςκ. 99. τὴν περὶ ἡμῶν λιτανείαν, ἢ πολυπαράκλητον. 

100. χτύπον δέδορκα: μετήγαγε τὰς αἰσϑήσεις πρὸς τὸ ἐναργέστερον, 

ὡς τὸ [ἐναργέστερον] »ἤκουσας ὃ κόραξ οἷος 79" ἐξ ᾿Ωρεοῦ (ορέου 

m);« (Aristoph. Pac. 1125). (98) ὃ μέντος ὀκτάσημος ῥυϑμὸς οὗτος 

πολύς ἐστιν ἐν ϑρηνῳδίᾳ (τραγῳδίᾳ schol.rec.) xai ἐπιτήδειος πρὸς 

ϑρήνους καὶ στεναγμούς. ἔστι δὲ δοχμιακά (δοχμικά ml). ὅμοιον 

τὸ »πόλεμος αἴρεται πρὸς ἐμὲ καὶ ϑεούς« παρὰ ἠριστοφάνεε: ἐν "Üp- 

νεσιν (1189). ἀλλὰ καὶ παρ᾽ Εὐριπέδη »ἐγὼ δ᾽ (δὲ m) οὔτε σοι πυ- 

ρὸς ἀνῆφα φῶς νόμιμον ἐν γάμοις« (ῬΠοΘηΪ55. 344). 102. πα- 

λαέχϑων Ἄρης: ἐκ πολλοῦ κληρωσάμενος τήνδε τὴν γῆν. τιμᾶται γὰρ 

παρὰ θηβαίοις ὃ "Apre καὶ ἄρειον τεῖχος καὶ Ἡρητιὰς κρήνη παρὰ 

αὐτοῖς. Ἀττικῶς δὲ τῇ κλητικῇ ὦ "Ἄρης" ot δὲ yp. ὦ "Apr. ἱερὰ δὲ 

95sq. τέ] μέλλομεν M. 98. στεφέων radendo factum e στεφά- 
νων M. εἰ μὴ νῦν, πότ᾽ Lowinski. 9854. νῦν | ἀμφίλιταν (ἀμφὲ At. 
τὰν ml) M. ἀμφὲ Aírav' (Atráv Hermann) Seidler, fort. ἀντιλέταν᾽. 
102. rà» τεὰν in sequentem v. profert M. γᾶν ced» rec. 
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"Q γρυσοπήληξ δαῖμον, 
M 

ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν, 
σ P] P] , v 

ν xot εὐφιλήταν ἔϑου. 105 

str. Θεοὶ πολίογοι γϑονός, ἴϑ᾽ tre πάντες, 

ἴδετε παρϑένων 

ἱχέσιων λόχον δουλοσύνας ὕπερ. 

χῦμα γὰρ περὲ πτόλιν δογμολύφων ἀνδρῶν 
Iw - X , 

χαγλάζει πνοαῖς Apsoc ὀρύμενον. 110 

ἀλλ᾽ ὦ Ζεὺ πάτερ παντελές, πάντως 
v m το 
ἄρηξον δαίων ἅλωσιν. — 

᾿βργέιοι δὲ πόλισμα Κάδμου 

ἡ θήβη τοῦ Ἄρεως ἄνωϑεν. ἔστιν οὖν zalafyÜwy ὃ πάλαι τὴν γῆν 
χατέχων. 104. ἠϑικὸν τὸ δὶς ἀναφωνῆσαι. δειλέαν γὰρ ἐμφαέ- 

γουσι διὰ τούτου. 105. ἦν ποτε ἔϑου εὖ πεφιλημένην. 107. 

σαφὲς ἐνταῦϑα ὅτι ἐκ παρϑένων ἐστὶν Ó γορός. ἐπίδετε, φησίν, 

ἡμᾶς ἱκετευούσας τρόπον δούλων. ἱκετεύομεν γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰς 

δουλείαν ἀχϑῆναι. 108. νῦν τὸ πλῆϑος (Gl). --- φόβῳ δουλείας 

ἑκετευούσας. 109. δοχμολόφων: τῶν ἐπινευόντων τοὺς λόφους. 
AJ -- , 9 , * Ἃ - 

ἐν γὰρ τῇ κινήσε: συμβαίνει πλαγιάξεσϑαι τοὺς λόφους. ἢ τῶν xo- 

ρυϑαιόλων: Ὅμηρος" »κορυϑαιόλος Ἕχτωρκ«. τὸ γὰρ κινούμενον xpá- 
, -^ M , κυ τὰν ΄ - p voc δόχμιον τὴδε κἀκεῖσε γίνεται. ἡ δὲ xívyotc κατηγορεῖ τοῦ ἐμ- 

πράχτου. δοχμολόφων οὖν τῶν ἐπινευόντων τοῖς λόφοις. 110. 

χαχλάξει: ταῖς πνοαῖς τῶν ἀνδρῶν χαχλάζξει ὥσπερ κῦμα. καχλάζει 

δὲ οὐ βορέου ἢ νότου πνοῇ, ἀλλὰ τῇ τοῦ Apsoc. 111. πάντων 
» LA , i] e E , o * € Ἁ - 

ἔχων τέλος (Gl). — πάντως xai ἡμῖν βοήϑησον, ὥστε μὴ ὑπὸ τῶν 

πολεμέων ἅλωσιν γενέσϑαι. ; 

crc eg 7 
103. δαίμων M , δαῖμον m. 105. εὐφιλήταν M. 106 — 133 

tribus chori ordinibus tribuit Wilde. 106. ϑεοὲ superiori v. ad- 

dit M. πολέοχοι Dindorf: zoAtdoyot M. χϑονὸσ. 1 * (rasura quattuor 

vel quinque litterarum) ἔν P ice M. ἔϑ᾽ ἀϑρόοι Steusloff. 109. γὰρ 

delet Klausen. δοχμολοφᾶν Brunck. 109sq. πτόλεν |. . πνοαῖς | M. 

110. ὄρμενον Enger. 111. fort. Ζεῦ πάντως πάτερ παντελές. 113. 
[39 

ἀργεῖοι δὲ M (superscr. m). 

ὥ»." 
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χυχλοῦνται, φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων, 

διὰ δέ τοι γενύων ἱππείων 115 

χινύρονται φόνον γαλινοί. — 

"Excà δ᾽ ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ 

δυρυσσόοις σαγαῖς πύλαις ἑβδόμαις 

προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

antistr. Σύ τ΄, ὦ Δωγενὲς φιλόμαχον χράτος, 120 

ῥυσίπολις γενοῦ, 

Παλλάς, ὅ 9^ ἵππιος ποντομέδων ἄναξ 

ἐγϑθυβόλῳ μαγανᾷ Ποσειδᾶν 

ἐπίλυσιν φόνων ἐπίλυσιν δίδου. 

114. φόβος δ᾽ Δρηΐων: λείπει v) ὑπό. ὃ ὑπὸ τῶν Ἀρηΐων ὅπλων , 7 / 
φόβος ταράσσει. 115. διαδέτοι γενύων: (116) ϑρηνοῦσιν ἡμῶν 

τὴν ἀναίρεσιν. (115) οἷον, προφρωνοῦσιν οἱ ἐν ταῖς γένυσε τῶν ἵππων 

χαλινοί, 117. ὑπερέχοντες (Gl. m!). 118. δορυσσόοις: ταῖς 

διὰ τῶν δοράτων σωξζούσαις πανοπλίαις. --- πολεμικαῖς πανοπλέαις. — 

ἑπτά (Gl. m?). 119. λαχμῷ λαχόντες τὰς πύλας (Gl. 120. 

σύ τ᾽, ὦ Διογε(νές): σύ τε, ὦ κράτος ἐν πολέμοις ϑηνᾶ. ὑπὸ δὲ 

ἀγωνίας οὐχ ἕνα ϑεὸν ἐπικαλοῦνται, ὡς παρϑένοι. καὶ ταῦτα δὲ 

δοχμικά ἐστιν καὶ loa, ξάν τις αὐτὰ ὀκτασήμως (ὀκτασέμως m) βαΐῃ. 

κυρίως δὲ εἶπον βαίνῃ (βαίνει m): ῥυϑμοὶ γάρ εἰσι" βαίνονται δὲ 

of ῥυϑμοΐί, διαιρεῖται δὲ τὰ μέτρα, οὐχὲ βαΐίνεται. 122. ὅ ϑ᾽ ἵἴπ- 

πίος: xal σύ, ὦ Πόσειδον, ὃς ἀνάσσεις ἐπὶ ϑήρᾳ ἐχϑύων. 128. 

τιμᾶται παρὰ θηβαίοις ὃ Ποσειδῶν. — τῇ τοὺς ἐχϑῦς τιτρωσχούσῃ 
[^] 

τριαίνῃ (m). 124. ἐπίλυσιν q (i.e. φόβου): πάλιν δὶς εἶπεν τὸ 
2 ,3 F bI ων M » , , σ 

ἐπέλυσιν. τεταραγμένης δὲ ψυχῆς ταῦτα 70r καὶ ἐμφάσεως ἕνεχεν 

λεγόμενα. 

114. ἀρείων Blomfield: ἀρηΐων M. 115. διὰ δέ τοι recc.: δια- 

δέτοι M, διάδετοι in marg. τη]. ἱππέων Passow. 116. μιυύόύρονται cl. 

Hesych. μινύρονται" προφωνοῦσι, προλέγουσι L Dindorf. 117. ἀγά- 
νορες Dindorf. 118. δορυσσόοισ, ultima littera in rasura scripta, M, 

δορυσσοῖς (δορύσσοις) Blomfield. Post rasuram quinque litterarum « M, 

σαγαῖσ m. 121. ῥυσίπολισ recc.: ῥυσίπτολισ M. 121sq. £zztoc | M. 

7 τ βου" 
128. μαχανᾶ M. 194. φόνων M (fov superscr. m). 

Aeschylus ed. Wecklein. 9 
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σύ τ᾿ Ἄρης φεῦ φεῦ ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν 195 

φύλαξον χκήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς. — 

Καὶ Κύπρις, ἅτε γένους προμάτωρ, 

ἄλευσον: σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος 

γεγόναμεν" λιταῖσέ σε ϑεοχλύτοις 

ἀπύουσαι πελαζόμεσϑα. — 130 

Καὶ σύ, Λύκει᾽ ἄναξ, Abxewg γενοῦ 

στρατῷ Oatp στόνων ἀυτᾶς" 
, 2 T , , ^B » zm 

σύ τ᾽, ὦ Aacoyéveta χούρα, τόξον ἐντυχάζου. 

str. "E ὃ 8 &, 

ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν χλύω, 135 
σ 

ὦ πότνι᾽  Hpa: 
»v P] , G , , 
ἔλαχον ἀξόνων βριϑυμένων γνόαι. — 

126. χήδεσαξ τ᾽ ἐναργῶς: κηδεστὴς ἐναργῶς γενοῦ. “Αρμονίαν 
| M » b ES τῶν ν γεν , [4 - M γὰρ τὴν ᾿ἡφροδίτης καὶ Ἄρεως εἶχεν Κάδμος. φρόντισον ἡμῶν καὶ 

τῆς πόλεως ἐναργῶς. 129. μεγάλαις, ἃς καὶ ϑεὸς ἀκούσειεν (àv) 

(GL). 131. “ύκειος γενοῦ : πολέμιος " otov, ὥσπερ λύκος αὐτοῖς ἐφόρ- 

σον ἀνϑ᾽ ὧν ἡμεῖς νῦν ϑρηνοῦμεν. οὕτω (οὗ m) τὲς τὸ “ύκειος. 
μὴ ln pj voup. 
7, ἐπιβλαβὴς τοῖς πολεμίοις ἐπὶ τῆς ἀυτῆς τῶν στόνων γενοῦ. οἷον 

ἐπὶ τοῦ πολέμου. 133. εὖ πυκάζου ἀπὸ τοῦ πύκα τὸ ἐπιστημό- 

νως (ml) 184. ἐπέρρημα ϑαυμαστικόν. 137. ἔλακον ἀξό- 

νων: ἀχούω, φησέ, στεναγμὸν τῶν χνοῶν. λέγουσι καὶ μετὰ τοῦ t 

oí ποιηταὶ τὸ γνοιαέί. παρὰ τὸ »uéya δ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων» 

(Hom. E 838). γνόαι δὲ τὰ ἀχραξόνια (ἀχροξόνια m), περὲ ἃ at 

χοινικέδες οἱ παραξονῖταε λεγόμενοι. 

125. fort. φεῦ φεῦ, χηδείαν πόλιν. 195sq. φεῦ φεῦ... Κάδμου | 

M. 127. ἅτε M. 128. σέϑεν γὰρ recc.: σέϑεν M. 138. ἦε 
ταῖσί Hermann: λιταῖσ M. 199sqq. ee | . . ἀπύουσαι].. ἄναξ | . . 

δαίωι | . . à | M. 130. ἀυτοῦσαι Seidler. 131. λύχιοσ M. λύ- 

χείοσ m. 132. fort. στόνων ἀντίτας. 133. Ἐστυχάξου (?) M, εντυ- 

χάξου m. fort. σύ τ᾽ ὦ Λατωΐς εὐτυχάξου (Λητωίς Seidler, εὐτυκάξου L 
Dindorf cl. Hesych. εὐτυχάξου: εὔτυχ(τ)ον ἔχε, ἕτοιμον). Post ἐντυχάξου 

habet Ἄρτεμι φίλα M. (e v. 138), delevit Seidler. 134— 150 hemichoria 

alternantia canere videntur. 136. πότνια M. pa corr. ex 5p»; M. 
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"Aptept φίλα" 
AEXONE e. 

δοριτίναχτος αἰϑὴρ δ᾽ éxtuatvecat. 140 

τί πόλις ἄμμι πάσχει, τέ γενήσεται; 

ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός,; 

antistr, "E ὃ 8 &, 

ἀχροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται, 

ὦ φίλ᾽ "AzxoAlov: 146 

χόναβος ἐν πύλαις γαλχοδέτων σαχέων. --- 

xat Διόϑεν 

πολεμόχραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ, 

σύ τε μάχαιρ᾽ ἄνασσ᾽ "Üyxa πρὸ πόλεως 

ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. 160 
$»* - , 

str. ἐὼ παναρχεῖς ϑεοί, 

hi 

144. ἀχροβολίζεσϑαι ἐστὲ τὸ ἐν πολέμῳ συμβολῆς προκατάρ- 

χεσϑαι. --- σύρροια λίϑων (m). 145. ὦ φίλ᾽ Ano(Alov): ὦ φέλε 

Ἄπολλον καὶ ϑηνᾶ xal Ζ4ιόϑεν πολεμόκραντον. 148. πολεμό- 

χκραντ(ον): ἐπεὶ οὖν (οὐ Dindorf) μιαρὸς ὃ ἐν πολέμῳ φόνος, ἁγνὸν 

τέλος ἔφη, ἐπεὶ οἱ πολεμίους ἀποχτείναντες καϑαροέ siat μᾶλλον ἢ 

ot φέλους ἀνελόντες. — ὡς εἰ ἔλεγεν ἣ ἀπόβασις τοῦ πολέμου Διό- 

$ey (ml) --- φόνος (Gl. m!). 149. παρὰ Φοίνιξιν 7 '485và. καὶ 

ὃ Κάδμος γὰρ Φοίνεξ (ml). — "Üyxa ἣ ̓ ϑηνᾷ παρὰ θηβαίοις. ἐπεύ- 

γχετα: δὲ τὴν ἐπιχώριον ᾿ϑηνᾶν, ὡς ὃ Θετταλὸς »Ζεῦ ἄνα Δωδω- 

ναῖες (Hom. // 233), xai ὃ “ύκιος »κλῦϑε ἄναξ, ὅς mou “υχέηςκ« 

(b. 514), xai ὃ Ἴλιος »Ζεῦ Ἴδηϑεν μεδέων« (Q2 808). '"Üyxafa ᾿Αϑηνᾷ 

τιμᾶται παρὰ θηβαίοις, "Üyxa δὲ παρὰ τοῖς Φοίνιξιν. καὶ Ὄγκαξαι 

πύλαι. μέμνηται xai Avciuayoc καὶ “Ριανός. Φοῖνιξ δὲ ἄνωθεν ὃ 

Κάδμος. — ἣ ἑστηκυῖα (ml). 151. κατὰ πάντα βοηϑοί. τοῦτο 

139 ante 138 collocandus et ante 147 iterandus videtur. 140. 
αἰϑὴρ δ᾽ Hermann: δ᾽ ai$7p M. 147. xai Διὸς ὅϑεν von den Bergh. 
148sq. μάχᾳ có τε Hermann: μάχαισέ τε M. ' 149. fort. "Üyxa éGpigc 

υ 

πύλας. 150. ἐπιρόου M, mutavit in éz«opou m. 151— 164 to- 
À 

tus chorus canit. 151. παναρχεῖσ (À superscr. ml) M. 
9* 
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ἰὼ τέλειοι τελειαί τε γᾶς 

τᾶσδε πυργοφύλαχες, 

πόλιν δορίπονον μὴ προδῶϑ᾽ 

ἑτεροφώνῳ στρατῷ. 155 

χλύετε παρϑένων χλύετε πανδίχως 

γειροτόνους λιτάς. 

antistr. ἰὼ φέλοι δαίμονες 

λυτήριοί τ᾽ ἀμφιβάντες πόλιν 

δείξαϑ᾽ ὡς φιλοπόλεις, 160 

μέλεσϑε δ᾽ ἱερῶν δημίων, 

μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε" 

φιλοϑύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 
4. μνήστορες ἔστε μοι. 

ET. ὑμᾶς ἐρωτῶ, ϑρέμματ᾽ οὐχ ἀνασχετά, 165 

7 ταῦτ᾽ ἄριστα xal πόλει σωτήρια, 

γὰρ ἴδιον ϑεῶν (Gl.. 155. ἑτεροφώνῳ: τῷ μὴ βοιωτιάζοντι. 

ἐπειδὴ δὲ Ἕλληνες xal ot Apysiot, οὐκ εἶπεν βαρβαροφώνῳ. ἄλλως. 

τῷ ἔχοντι ἄνδρας ἐκ πολλῶν ἐϑνῶν. Ὅμηρος »ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσας 

(B 804). 156. κλύετε πανδ(ίκως): κλύετε ἡμῶν δικαίως εἰς οὐ- 

ρανὸν ἀνεχουσῶν τὰς γεῖρας. τοῦτο δὲ τὴν ἐκ φυχῆς ἱκετείαν δηλοῖ. 

Ὅμηρος" »χεῖρας ἀνασχόντες« (0 847). 159. παρὰ τὸ »ὃς Χρύ- 

σὴν ἀμφιβέβηκας« (Hom. 4 87). 161. μέλεσϑε δ᾽ ἱερῶν δη(μέωνγ): 

μελέτην ἔγετε τῶν ἱερῶν δημοσίων. 163. τῶν ἐκ τῶν πανηγύρεων 

τελετῶν μνημονεύσατε (Gl.). 166. καϑ᾽ ὑπόκρισιν ἀναγνωστέον. ἢ ὡς 
dd ve: mm ΚΘ ΟΣ ΣΟ: ἐν ἐρωτήσει usc ἐπιτιμήσεως. — (165) ὑμᾶς ἐρωτὼ ϑρέμμαι(ταν): εἰω- 

ϑασιν οὗ ποιηταὶ δόγματά τινα εἰς ὠφέλειαν τῶν ἀκουόντων εἰσφέ- 

pet. οὕτως xai ὃ Aicy0Àoc ἐνταῦϑα εἰσάγεε τὸν Ἐτεοκλέα ἀπαγο- 
^ ^ 2 cw ^ ΄ M P d , ^ ἢ σ Ὰ ρεύοντα μετὰ ἀπειλῆς μὴ ἀπάγειν τὸν ὄχλον εἰς δειλίαν, ὥστε διὰ 

153. τᾶσδε recc.: τἄσδέγε M. 156. πανδίχωσ ex πανδίχουσ fac- 
tum M. 159. λυτήριοί τ᾽ Seidler: λυτήριοι M. 160. φιλυπόλεις 

Wunderlich: φιλοπόλιεσ M. 161. μέλεσϑέ $^ recc. 163. πόλεος 

Porson: πόλεωσ M. 165. paragraphum praefixit M, Eteoclis notam m. 

166. ἀρωγὰ Weil. 
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στρατῷ τε ϑάρσος τῷδε πυργηρουμένῳ, 

βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούγων ϑεῶν 

αὔειν, λαχάζειν, σωφρόνων μισήματα; 

μήτ᾽ ἐν χαχοῖσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ 170 

ξύνοιχος εἴην τῷ γυναιχείῳ γένει" 

χρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν ϑράσος, 

δείσασα δ᾽ οἴχῳ xai πόλει πλέον xaxóv. 

χαὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς 

ϑεῖσαι διερροϑήσατ᾽ ἄψυχον χάχην, 175 

τὰ τῶν ϑύραϑεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται, 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἔνδοϑεν πορϑούμεϑα. 

χεὶ μή τις ἀργῆς τῆς ἐμῆς ἀχούσεται, 

ἀνὴρ γυνή τε yO τι τῶν μεταίχμιον, 

, φόβον αὐτοὺς φυγεῖν. ἀλόγοις δὲ ζῴοις παρέβαλεν τὰς παρϑένους, 

τι ἐν φαντασίᾳ γεγόνασι πρῶτον μὲν γυναικείᾳ καὶ δειλῇ, δεύτερον 

δὲ οὐκ ἀγαϑῇ (ἀληθεῖ Robort.). εἰσὲ γὰρ φαντασίαι ἀληϑεῖς. 107. 

ἔσω τειχῶν ὄντι (Gl). 169. λαχάζξειν: ἠχεῖν. ληκῶ, λακάξω 
^ ^ M , , ΄ - - 

χατὰ τροπὴν καὶ παραγωγήν. σωφρόνων μισήμίατα): ταῦτα (ταῦτα 

τοῖς m), προσπέπτειν τοῖς ξοάνοις καὶ βοᾶν. ταῦτα οὖν ἃ πράττετε 

μισήσειαν (ἂν addit Victorius) oí εὖ φρονοῦντες ἄνδρες. 170. 

γνώμη. — εὐδαιμονίᾳ, εὐετηρέᾳ (Gl.). 172. (173) ἐν ϑορύβοις 

(112) οὐ καϑεχτή. 175. δειλίαν (Gl. — διὰ τοῦ ϑορύβου ἐμ- / ij d 
βεβλήκατε. 179. ἀνὴρ γυνή τε: νέος ἢ γέρων. ἀκαίρως (dxó- 
poc Weil) δ᾽ ἡ λέξις τὸ μεταίχμιον. καὶ δηλοῖ τὸν ἀληϑῶς ὀργε 

, »v , hs ἣν , 5 e" ' 7 

Cópsvov. ἄλλως. χεκινδύνευται τῷ “ἰσχύλῳ ἐνταῦϑα τὸ pecaty- 

piov. γένους γὰρ ὄντος τοῦ ἀνδρὸς xal τῆς γυναικός, μέσον ἄλλο 
T , N^ 437, ΄ σ ΄ σ » e 1 εἶπεν: εἰ μὴ ἄρα τις λέγοι ὅτε ὀργιζόμενος οὕτως εἴρηκεν, ὡς xat 

παρὰ δράκοντι τῷ νομοϑέτῃ. ἐκεῖνος γὰρ ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἁμαρτά- 

ysety qot, κἂν ὄστρακον ἢ τὸ ἀποχτεῖναν, κἂν ξύλον, κἂν σίδηρος, 

κἂν γαλκχός, συνεχβάλλεσϑαι. 

167. πυργηρου μένη corr. in πυργηρουμένω(ὼὴ M. 168. πολλισσούχων 

ante ras. M. 176. ὀφέλλετε recc. 177. π᾿ αὐτῶν rec. Post 177 versum 

τοιαῦτα τἂν (τἂν pro ἂν vel τ᾽ ἂν vel γ᾽ à» Blomfield) γυναιξὲ συνναίων ἔχοις 

habent recc. Inserendi potius hic v. 182. 183. 178. 77,7 supra versum 

habet M. 
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φῆφος xac! αὐτῶν ὀλεϑρία βουλεύσεται, 180 
ἣν X ΄ 32 » D ΄ , 

λευστῇῆρα δήμου δ᾽ οὔ ct μὴ φύγῃ μόρον. 

μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ λευέ μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ βουλευέτω 

τἄξωϑεν" ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίϑει. 
v ^ ᾽ v — , 

ἤχουσας ἢ οὐχ ἤχουσας, ἢ χωφῇ λέγω; 

str. 1. ΧΟ. ὦ φίλον Οἰδίπου τέχος, ἔδεισ᾽ ἀχού- 185 

σασα τὸν ἁρματόχτυπον 

ὅτοβον, ὅτε τε σύ- 
Yos esr 

parece ἔχλαγξαν ἑλίτροχγοι, 

ἱππιχῶν τ᾽ ἀύπνων 

πηδαλίων διὰ στόμα 190 

πυριγενετᾶν γαλινῶν. 
, - , T- Ἁ , — Ἁ ΕΤ. τί οὖν; ὃ ναύτης ἄρα μὴ ᾽ς πρῷραν φυγὼν 

πρύμνηϑεν ηὗρεν μηχανὴν σωτηρίας, 

νεὼς χαμούσης ποντίῳ ἐν χύματι; 

antistr. 1. ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλδον ἀρ- 19ὅ 

181. τὸν ix δήμου λευστῆρα μόρον. 188. τοὺς πολέτας 0r- 

Aovózt ϑορυβοῦσα. 185. ἀπολογοῦντα: διότ: ἐϑορύβησαν. 188. 

σύριγγες τὰ ξύλα τὰ μέσον τοῦ περιφεροῦς ξύλου τοῦ τροχοῦ Ota- 
kd μ f 1 

περαιούμενα. τὸ μὲν yàp αὐτῶν ἐστι μέγα, τὸ δὲ ἕτερον puxpócs- 
» ἊΣ -T - ΄ ΄ , - 3137 - 

pov, ἄλλο δ᾽ αὖ τοῦ δευτέρου μικρότερον, λόγον τῶν αὐλῶν τῶν 

συρΐγων ἐπέχοντα (ml). — ἑλίτροχοι: περὲὶ ἃς ἑλίσσονταε οὗ τρο- 

χοί. 189. τῶν μὴ ἐώντων με ἠρεμεῖν (Gl.). 198. μηχανὴν 

σωτη(ρίας): οὐκοῦν οὐδὲ ὑμεῖς μηχανὴν σωτηρίας παριοῦσαε (πε- 
—- 1 * , e , XS -- Am ^M 1À 

ρμοῦσαε ml) τὴν πόλιν εὑρήσετε. 195. προτρέχουσα τῶν ἄλλων 

(m!) — βασιλικά, παρὰ τὴν ἀρχήν. 

180. διοέσεται cl. Hesych. διοίσεται. διαχριϑήσεταε Herwerden. 

181. eóy«« corr. ἴῃ φύγης M. 186. τὸν corr. ex τῶν M. 8654. fort. ἅρ- 
δὲ 

ματόχτυπον ὄχων ὅτοβον. 187. ὅτε rec.: ὅτε M. 188. ἐχλαγξαν (δὲ scrip- 

sit m!) M. 189. ἄπυον Lachmann. 190sq. dai πυριγενεταὲ zaAwot 
Heimsoeth. 191. χαλινᾶν ante corr. M. 192. πρώραν M. 193. εὗρεν 

M, v erasit ml. 194. xovríot « - ματι M, ἐν xó in rasura scripsit m- 

πρὸς xüpart recc., fort. σαλεύματι. 195. ἦλϑον | ἀρχαῖα M. 
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χαῖα βρέτη, πίσυνος ϑδεοῖς, 

νιράδος ὅτ᾽ ὀλοᾶς 
y , 2 , 

νιφρομένας βρόμος ἐν πύλαις, 
M [Em ) » / δὴ τότ᾽ ἥρϑην φόβῳ 

πρὸς μαχάρων λιτάς, πόλεως 200 

ἵν᾽ ὑπερέχγοιεν ἀλχάν. 

ET. πύργον στέγειν εὔχεσϑε πολέμιον δόρυ. 

; οὔχουν τάδ᾽ ἔσται. πρὸς ϑεῶν" ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς 
' m. € , , b] , , 

τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐχλείπειν λόγος. 

str. 2. ΧΟ. μήποτ᾽ ἐμὸν xat! αἰῶνα λίποι ϑεῶν 205 

ἅδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ᾽ 

ἀστυδρομουμέναν πόλιν xal στράτευμ᾽ 

ἁπτόμενον πυρὲ δαΐῳ. 

ET. μή μοι ϑεοὺς χαλοῦσα βουλεύου χαχῶς" 

πειϑαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 210 

197. νιράδα τὸ τῶν πολεμέων ἔϑνος (πλῆϑος schol. rec.) — 

τὴν λίϑων σύρροιαν (?) (m!). 201. fva τὴν ἑαυτῶν ἀλκὴν ὑπὲρ ἡμῶν 

ἔχοιεν οἵ ϑεοί. 202. πύργον στέγειν εὔχ(εσϑε): τοῦτο εὔχεσϑε, 

διαμένειν ἡμῶν τὰ τεέγη ἁπλῶς (ἀσφαλῶς schol. rec.) ὥστε τὸ δόρυ 

στέγειν καὶ ἀπείργειν τοὺς πολεμέους. 208. εἰς τὴν Tooía» γὰρ 

τοιοῦτόν τι ἐφαίνετο (ml). 204. ἐστὶ (Gl. m!). 205. μήποτ᾽ 

ἐμὸν κατ᾽ αἰῶ(να): μηδέποτε, φησίν, ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ βέου xacaAstzotev 

τὴν πόλιν οἱ ϑεοί. εὑρὼν δὲ ὃ Αἰσχύλος παρὰ τῷ (τὸ m) θμήρῳ τὸ 

»ϑεῖον Obcovca: ἀγῶνας (Hl 298), παρὰ γοῦν τὸ εἰς τὸ αὐτὸ ἀγεί- 

ρεσϑαι ἀγῶνα εἴρηκεν. τὴν οὖν τῶν ϑεῶν εἰς τὸ αὐτὸ συναγωγὴν 

πανήγυριν τραγικώτερον εἶπεν. 208. γρ. τυφόμενον, οἷον καιό- 

μενον πολεμέῳ πυρέ. 210. πειϑαρχέα γάρ ἐστι τῆς εὐπρα(ξίας): 

196. fort. ϑεοῖς τε πέσυνος. 198. Veipopévya M. 200. πόλεως 

delet Heimsoeth. 203. οὔχουν M, οὐχοῦν ml. Chori notam praefixit 
et ante ἀλλ᾽ Eteoclis notam superscripsit ml. 204. πόλεος recc.: πό- 

λεως M. ἐχλιπεῖν ante correcturam M. 205. paragraphus praefixa 

in M. λέποι recc.: λεέποε M. 207. στράτευμ᾽, στ in rasura, M. 
207 sq. fort. πόλιν δαΐῳ 9$? ἁπτόμενον πυρὲ πύργωμα. 209. paragra- 

phum praefixit M, Eteoclis notam add. m. 
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, ' M . T 3 » , μήτηρ, γηνὴ σωτῆρος" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
antistr. 2. ΧΟ. ἔστι" ϑεοῦ δ᾽ ἔτ᾽ ἰσγὺς χκαϑυπερτέρα" 

πολλάχι δ᾽ ἐν χαχοῖσιν τὸν ἀμήχανον 

xüx γαλεπᾶς δύας ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων 

χρημναμενᾶν νεφελᾶν ὀρϑοῖ. 215 
D. MN γοὶ 85 2 , ΄ 332 ΄ ET. ἀνδρῶν τάδ᾽ ἐστί, σφάγια xal γρηστήρια 

- »ν 4 , 

ϑεοῖσιν ἔρδειν, πολεμίων πειρωμένοις" 
Ἁ Δ᾽ , $e ^ - ^ , » Ny 4 σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγᾶν xai μένειν εἴσω δόμων. 

str. 3. X0. διὰ ϑεῶν πόλιν νεμόμεϑ᾽ ἀδάματον, 

δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. 220 
τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ; 

ET. οὔτοι φϑονῷῶ σοι δαιμόνων τιμᾶν γένος" 

ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ χαχοσπλάγχνους τιϑῆς, 

εὔχηλος ἴσϑε μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. 

πάνυ λαμπρῶς ὃ Αἰσχύλος τὴν πειϑαρχέαν μητέρα τῆς εὐπραξίας 

ὠνόμασεν, ἐμφαίνων ὅτε χαλόν ἐστι τὸ πειϑαρχεῖν: πειϑόμεναι γὰρ 

καὶ αἱ πόλεις τοῖς χρατοῦσιν ἑστᾶσιν. τινὲς δὲ ἀντὲ τοῦ εὖ πράσ- 

σειν. σωματοποιεῖ δὲ τὰ πράγματα. -- γνώμη. 211. λεέπει Διός, 

γυνὴ Διὸς σωτῆρος. — σωστικῆς (ml) --- οἰκείως ἔχουσα πρὸς τὸ 

σώξεσϑαι. 215. χριμναμεναν νεφέ(λαν): τὸν μὴ δυνάμενον ἑαυτῷ 

μηχανήσασϑαι καὶ βοηϑῆσαι ὃ ϑεὸς ὀρϑοῖ. 216. τὰ εἰς γρῆσιν 

xai ϑυσίαν ϑύματα (Gl.). 218. τῇ yuvatxt. 219. λεέπει Ot! 

énixoupíay. 221. ἣ ἀπὸ σοῦ μέμφις (m). 222. τὸ τιμᾶν τοὺς 

σώξοντας ϑεούς. (221) οὐδεὶς ταῦτα ὁρῶν ἡμᾶς ποιούσας μισή- 

σειεν (dy. 

211. γύναι rec. 212. ϑεοῦ M, οἱσ superscripsit m. ὅϑεοῦ etiam 

Marcellin. vit. Thuc. ὃ 5. 213. χαχοῖσι M. τὸν ex schol. Canter: τὰν M 

et Marcellinus. 214. xai γαλεπᾶς Marcellinus, recte ut videtur. (Idem 
ὑπέρ τε). 215. χρημναμενᾶν νεφελᾶν Hermann: χριμναμέναν νεφέ- 

λαὰν M, χρημναμέναν νεφέλαν m (et Marcellinus). 216. τόδ᾽ Naber. 

217. ἔρδειν M. πευριωλεένοῦν (ων scripsit m!) M. 218. scribendum 

coi ex schol. 219. νεμόμεϑ᾽ recc.: νεμόμεσϑ᾽ M. ἀδάματον Pauw. 

ἀδάμαντον M. 221. τίς Heath: τέ M. 223. τιϑεῖσ M, τιϑῆσ ml. 
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. , , , v 

antistr. ὃ. ΧΟ. ποταίνιον χλύουσα πάταγον ἄμμιγα 995 

ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀχρόπτολιν, 
, c € , 

τίμιον ἕδος, txópav. 

ET. μή νυν, ἐὰν ϑνήσχοντας ἢ τετρωμένους 

πύϑησϑε, κωχυτοῖσιν ἁρπαλίζετε" 

τούτῳ γὰρ Ἄρης βόσχεται, φόνῳ βροτῶν. 280 

ΧΟ. xai μὴν ἀχούω γ᾽ ἱππιχῶν φρυαγμάτων. 
,΄ 2 , 3 3 - » 2 » 

ET. uf vuv ἀχούουσ᾽ ἐμφανῶς ἄχου᾽ ἀγαν. 

ΧΟ. στένει πόλισμα γῆϑεν, ὡς χυχλουμένων. 

ET. οὐχοὺν ἔμ᾽ ἀρχεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. 

ΧΟ. δέδοιχ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 235 

ET. οὐ σῖγα μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς xatd πτόλῳω; 
- T ΄ Y - ΄ 

X0. ὦ ξυντέλεια, μὴ προδῷς πυργώματα. 
2 »] , - 2 5 ΄ TN. ET. οὐχ ἐς φϑόρον σιχῶσ᾽ ἀνασγήσῃ τάδε: 

X0. ϑεοὶ πολῖται, μή με δουλείας τυχεῖν. 

ET. αὐτὴ σὺ δουλοῖς χἀμὲ xal πᾶσαν πόλι. 240 

X0. ὦ παγχρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐγϑροὺς βέλος. 

225. πρόσφατον (m!). 226. τὴν dxpózoAÀw τέμιον ἕδος. ^ 229. 

μὴ ἁρπάσητε τὸ (1. τῷ) ϑρηνεῖν. 280. ταῦτα νόμιμα Ἄρεως. 282. 

xüv ἀκούης, προσποιοῦ μὴ ἀκούειν. 288. ὡς κυχλούντων τὴν 

πόλιν τῶν πολεμέων σείεται, φησίν, 7 ἡμετέρα y7. 237. ὦ ἔξυν- 

τέλεια: τὸ κοινὸν ἄϑροισμα τῶν ϑεῶν, μεταφορικῶς. κυρίως γὰρ 
» 

$ τῶν στρατιωτῶν ἄϑροισις" τέλος γὰρ τὸ τάγμα. Ὅμηρος" »ἐλϑεῖν 

ἐς φυλάκων ἱερὸν τέλος« (K 50). 289. feo! πολῖται: τοὺς ἰδίους 
καὶ πατρῴους ἐπικαλοῦνται ϑεούς, μὴ εἰς δουλείαν ἐμήεσεῖν. 240. 

ϑρηνοῦσα δῆλον ὅτι καὶ χράξζουσα σὺ ἡμᾶς δούλους ποιεῖς. 241. 

βέλος νῦν τὸν πόλεμον. βέλος δὲ πᾶν τὸ βαλλόμενον. 

225. ποτίφατον Heimsoeth. χλύουσ᾽ ἀνάμιγα (ἀνάμιγα rec.) πάταγον 
Prien. . 296. ἀχρόπτολιν Porson: ἀχρόπολιν M. 298. μὴ νῦν οἱ ϑνή- 

σχοντασ M. 232. μὴ νῦν M. 298 ---260. paragraphi praefixae in M, 

nisi quod 239 et 243 etiam chori notam adscripsit m. — 235. πέποιδ᾽ Heim- 
soeth. 238. φόνον M, φϑόρον ml. 240. xai σὲ xai πᾶσαν 

Wunderlich. πόλιν recc.: πτόλιν M. 
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ET. à Ζεῦ. γυναιχῶν otov ὥπασας γένος. 
, o v - M , 

ΧΟ. μοχϑηρόν, ὥσπερ ἄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. 
- 3T , » 

ΕΤ. παλινστομεῖς αὖ ϑιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων; 
- E " "»" D "n ΄ 

ΧΟ. ἀφυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει φόβος. 245 

ἜΤ. αἰτουμένῳ μοι χοῦφον εἰ δοίης τέλος. 
- "d Ἃ e , ' FK Sx » 

ΧΟ. λέγοις dv ὡς τάχιστα, xai τάχ᾽ εἴσομαι. 

ΕΤ. σίγησον, ὦ τάλαινα, μὴ φίλους φόβει. 
- M ' »335 , Ν , 

ΧΟ. σηῶ: σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. 
χ 3 » 3 5 , Pd € A , 

ET. τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐχείνων τοὔπος αἱροῦμαι: σέϑεν. 250 

χαὶ πρός γε τούτοις, ἐχτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων, 

εὔγου τὰ χρείσσω ξυμμάχους εἶναι ϑεούς. 

χἀμῶν ἀχούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ 

ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμενῆ παιάνισον, 

244. δυσφημεῖς καΐτοι τῶν ἀγαλμάτων ἐχομένη. 245. ὑπὸ 

φόβου συναρπάξζομαι. 246. yp. λόγον. 247. λέγοις ἂν ὡς 

τάχ(ιστα): λέγε, φησί, ταχέως, καὶ ἐὰν δυνατὸν p, γνώσομαι σιγᾶν, 

ἢ ὑπακούειν: γνώσομαι, φησίν. εἰ δυνατόν μοι ποιεῖν ἐστιν ὃ κελεύεις. j τς ἐξ 
249. οὐχ ἁπλῶς ἐσέγησεν, ἀλλὰ μετὰ φόβου. -- σιγῶ, σὺν ἄλλοις: 

ἐπὶ τοῦ παρόντος, φησί, σιγῶ" σὺν ἄλλοις γὰρ τὸ εἱμαρμένον πεέσο- 
- -35 ^ ^ , 2 - Ὁ 3 2 μαι. 250. τοῦτο μᾶλλον ἢ τὰ προειρημένα ἐπαινῶ. --- τοῦτ᾽ ἀντ 

ἐχείνων: dyU" ὧν ἄλλων δυσφήμων εἴρηκας τοῦτο μᾶλλον παρὰ σοῦ 

αἱροῦμαι. 254. ὀλολυγμὸν ἱερόν: διέστειλεν τὸν ὀλολυγμὸν τοῦ 

παιῶνος. ὥσπερ (xal Vict.) γὰρ μόνη τῇ ᾿᾿ϑηνᾷ, δαίμονι οὔσῃ πολε- 

μικῇ. ὀλολύζουσι, τοῖς δὲ ἄλλοις ϑεοῖς παιωνίζουσιν. ὃ γοῦν ποιητής 
Mc - u e, N "^ WD 3 - ^ ? , - ΄ 

φησιν ἐπὶ τῶν Tpwidümw: »a? δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿Αϑήνῃ χεῖρας ἀνέσ- 

gov« (Z 801), xal ini τῶν ᾿Ελληνέδων- »αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν ϑυγατέρες 

τε νυοΐ ve« (y 450). 7 δὲ διάνοια ἁπλῆ" φησὶν οὕτως, κἀμοῦ, φησίν, 

εὐχομένου ἀχούσασα: πῶς δέ, ἐπιφέρει. νικήσας φησὶ τρόπαια ἀνα- 

ϑήσει: ναὐτοῖς (l. αὐτὸς) τοῖς ϑεοῖς καὶ ϑυσίας ποιεῖν (ποιήσειν Vict.)* 

οὐ γὰρ ματαίας οὐδὲ γυναικείας εὐχὰς ἐπιτελέσω, ἀλλὰ παρὰ ταῖς 

ϑυσίαις δεῖ σε ὀλολύζξειν, ὡς ἔϑος ᾿Ελληνιχόν. 

247. xai τότ᾽ Meineke. 249. σπείσομαι M, oz in x mutavit ml. 

252 delet Weil. 253. ἀχούσασ M. 254. ἱρὸν Dindorf. παιώνε- 

cov M, ὦ in a ut videtur mutavit ml. 
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“βλληνιχὸν νόμισμα ϑυστάδος βοῆς, 255 

ϑάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιων φόβον, 

ἐγὼ δὲ γώρας τοῖς πολισσούχοις δεοῖς, 

πεδιονόμοις τε xüyopüg ἐπισχόποις, 

Δίοχῃης τε πηγαῖς, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνὸν λέγω, 

εὖ ξυντυχόντων xai πόλεως σεσωμένης; 260 

μήλοισιν αἱμάώσσοντας ἑστίας ϑεῶν, 

ταυρυχτονοῦντας ϑεοῖσιν, ὧδ᾽ ἐπεύχομαι 

ϑήσειν τροπαῖα, πολεμίων δ᾽ ἐσϑήμασι 

λάφυρα δαΐων δουρίπληχδ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 

στέφω πρὸ ναῶν πολεμίων δ᾽ ἐσϑδήματα. 265 

», “Ὁ » v ^ bd ΄ 

255. ἐνθουσιαστικῆς. ---ϑυστάδος: τῆς παρὰ ταῖς ϑυσίαις γινο- 
5) -* , , A [4 , , AT M - M 

μένης, ἀφ᾽ ἧς ἐνίοτε καὶ ἡ fáxyv.  ongpatue γὰρ καὶ τοῦτο xol 
m 9. ^N 2 Üzc- e 2 ED S » U ANA € - SE 

τὴν χαϑαρὰν ἐσθῆτα, ὡς nop! Εὐριπίδῃ... ἢ, y νενόμισται τοῖς "EÀ- 

λησιν ἐν μάχαις - ἢ, ὡς νενομισμένον “ἔλλησιν παρὰ τὰς ϑυσίας ὀλο- 

λύξεν. 256. ϑάρσος φίλοις: τὸ γὰρ εὔχεσϑαι τοῖς ϑεοῖς ϑάρσος 

ἐμποιεῖ τοῖς φέλοις. πολέμιον δὲ φόβον τὴν ὀλολυγὴν ἐξηγήσατο ἐν 

τῷ »Aóouca πολέμιον φόβονκ. διὰ τῶν τοιούτων εὐχῶν λύουσα 

τὸν τῶν πολεμέων φόβον. 259. οὐδ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω: ἀντὶ 

τοῦ, σὺν τῷ Ἰσμηνῷ. χατὰ σχῆμα δὲ ἣ φωνή, olov, λέγω ὅτε σὺν 

τῷ ᾿Ισμηνῷ. ϑύω οὖν αὐτοῖς πᾶσι, τῶν πραγμάτων εὐτυχῶς ἀπο- 

βάντων. ἄλλως. καινῶς εἶπεν, οὐκ ἀριϑμῶ τὸν ᾿Ισμηνόν, ὡς 

δήλου ὄντος ὅτι τιμᾶται καὶ ἐγγράφεται τοῖς τιμωμένοις 262. 

λείπεε ἡμᾶς, ἡμᾶς ἐπεύχομαι. 268. ϑήσειν τρόπαια: παρατηρη- 
΄ o 587 XI c - ΄ ΄ ^ ' 2? Zz τέον ὅτε οὐδέπω Ty $ τῶν τροπαίων ὀνομασία κατὰ τὸν ᾿τεοκλέα" 

ὥστε ἀνεβέθασε τὰ κατὰ τὸν γρόνον ὃ Αἰσχύλος. — ἐσθήμασιν ἐσ- 

ϑήματα ἀναϑήσω πρὸ τῶν ναῶν τὰ λάφυρα. 

259. ᾿Ισμηνὸν Schuetz (Abreschio auctore): ἔσμινοῦ M, ἐσμηνοῦ m. 
260. σεσωμένης scripsi: σεσωισμένησ M. 261. αἱμάσσων τόϑ᾽ Ritschl. 
262 — 265 haec genuina videntur: λάφυρα δάων δουρίπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις 

στέφω πρὸ ναῶν, πολεμίων ἐσϑήματα. 263. τρόπαια et ἐσθώμασι 

(ra scripsit m) M. 264. δουρίπηχϑ᾽ Dindorf. 265. super δ᾽ scrip- 
sit τ’ m. Verba πολεμίων δ᾽ ἐσϑήματα omittunt duo recc., totum ver- 

sum plerique recc. 
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τοιαῦτ᾽ ἐπεγύου μὴ φιλοστόνως δεοῖς, 

μηδ᾽ ἐν ματαίοις χἀγρίοις ποιφύγμασιν" 

οὐ γώρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον " 

ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾿ ἄνδρας ἕξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ 

ἀντηρέτας ἐγϑροῖσι τὸν μέγαν τρόπον 270 
εἰς ἑπτατειγεῖς ἐξόδους τάξω μολών, 

πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε χαὶ ταγυρρόϑους 
3f Ἁ , 

λόγους ἱχέσϑαι xai φλέγειν γρείας ὅπο. 

str. 1. ΧΟ. μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει xíap* 

γείτονες δὲ χαρδίας 975 

μέριμναι ζωπυρωῦσι τάρβος 

τὸν ἀμφιτειγῆ λεών Ξ χ ἢ , 

δράχοντας ὥς τις τέχνω s 
" 

ὑπερδέδοιχεν λεχαί- 

267. οἷον ἐχφοβύήμασει τοῖς δυναμένοις ἐκπλῆξαι τοὺς ἀκούοντας. 

269. 7 ἐπέ πρὸς τὸ ἐχϑροῖς. — ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρας: ἐγὼ δὲ σὺν 
M ἀλὴ , e , κι , ' o ^ , - 

ἐμαυτῷ ἄλλους ς΄, ὥστε ἐστὶν αὐτὸς ἕβδομος. ἀντιστάτας τοῖς mo- 

λεμέοις ποιήσομαι ταῖς ἑπτὰ πύλαις, (καὶ inseruit m!) σπεύσω ἐγὼ 

"τάξαι λοχαγοὺς πρὶν ἢ τὰ πράγματα χατεπείξῃη, ὥστε δι᾽ ἀγγέλων 

συχνῶν ἐξάγειν τὸ στράτευμα. 212. τοὺς συνεχεῖς κατεπείγον- 

τας τὴν ἀφ᾽ ὑμῶν ἔξοδον. 273. ἀνάπτεσϑα: (Gl. m!). 274. 

ὃ νοῦς" μέλει μοι, φησίν, ὧν εἶπεν ὃ Ἐτεοχλῆς, ἀλλ᾽ ὃ ἐν ἐμοὶ gó- 

Boc οὐχ ἠρεμεῖν με ποιεῖ xal ἡσυχάξειν. 275. γείτονες δὲ xap- 

δ(ίας): αἱ δ᾽ ἐν τῇ καρδίᾳ μέριμναι ἀνάπτουσι τὸν ἐν ἐμοὶ φόβον. 7 

χαρδία μου, φησί, δέδοικε τὸν πολιορχοῦντα στρατὸν ὡς δράκοντα 

ὑπὲρ τῶν νεοσσῶν πελειάς. 219. λεχέων: τουτέστι. νεμομένων 
' - 

ἐπὶ τῆς χαλιᾶς. ταύτην γὰρ λέχος εἶπεν. οἷον τῶν (τὸν m) ἐν 

t 

267. ποιφύγμασιν recc.: zog'»»ypaow mut. in ποφόγμασιν M. 

268. κάλλοιν (fuerat χαλλων) mut. in μᾶλλον M. 273. χρείασ (ρεέ in 

rasura scripsit m!) M. 274. ὑπνώσει M, c inseruit ml. 215. 

χαρδίας spondeum efficit ut Suppl. 74, 807. 278. δράχοντας Bothe: 
δράχονταδ᾽ M. 279. ὅπερ δέδοιχε M, e in rasura scripsit ml. λε- 

χαίων Lachmann: λεχέων M. 
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«v δυσευνάτορας 980 

πάντρομος πελειάς. 

τοὶ μὲν γὰρ ποτὲ πύργους 

πανδημεὶ πανομιλεὶ 

στείχουσιν " τί γένωμαι; 

τοὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοισιν 285 

ἰάπτουσι πολίταις 

χερμάδ᾽ ὀχριόεσσαν. 

παντὶ τρόπῳ, Διογενεῖς 

ϑεοί, πόλιν χαὶ στρατὸν 

Καδμογενῆ ῥύεσϑδε. 290 

antistr. 1. ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε γαίας πέδον 

ὡρισμένῳ τόπῳ μενόντων καὶ μήπω δυναμένων ἵπτασϑαι. δυσευνή- 

τορας δὲ δυσευνήτους, διὰ τὸν φόβον τοῦ δράχοντας. πάντροφον 
bI ^ ÁN l4 e ἣν ÀJ Ψ e - » , δὲ τὴν πελειάδα φησίν, ὅτε πάντα τὰ ὄρνεα ἅπαξ τοῦ ἐτοὺς τίκτει, 

7 δὲ περιστερὰ ἀεέ" διὸ ἀνάκειται τῇ AgpoOícy. περιστερὰ δὲ εἶ 

ρῆται ἣ περισσὰ ἐρῶσα, πλεονάζοντος τοῦ v κατὰ τὸ μέσον. 282. 

oí πολῖταε (Gl. τη1). 284. τῆς τύχης δηλονότι (Gl.). 285. ἀμ- 

φιβόλοισιν: πάντοϑεν βαλλομένοις" ἢ ἀμφοτέρωϑεν. 286. ἐάπτου- 

σιν: μετὰ βλάβης βάλλουσιν ἐπιπέμποντες τοῖς πολίταις μου τὴν 

ὀχριόεσσαν γερμάδα. 287. τραχεῖαν (ml). 290. ἀπὸ Κάδ- 

poo γὰρ ot θηβαῖοι. 291. ποῖον δ᾽ ἀμείψεσϑε (ἀμείψασϑε ante 

corr.) γαίας πέδ(ονν): ἀντὲ τοῦ ποῖον οἰκήσετε δάπεδον ἐντεῦϑεν με- 

ταστάντες: εἴρηται δὲ καὶ ἐν Ξοανηφόροις Σοφοκλέους ὡς ot ϑεοὶ 

ἀπὸ τῆς Ἰλίου φέρουσιν ἐπὶ τῶν ὥμων τὰ ἑαυτῶν ξόανα, εἰδότες 

ὅτι ἁλίσκεται. ἐὰν ταύτην, φησί, τὴν γῆν προδῶτε τοῖς πολεμέοις, 

ποίαν βελτέονα αὐτῆς εὑρήσετε; 

€t α 

280. δυσευνάτορας Bothe: δευσευνήτορασ (ct et a superscripsit ml) 

M. 280 sq. ἀπάν | Ἐν (Z superscripsit m!, o m) M, 4 omittunt 

recc. (πάντροφος legerunt etiam Tzetzes ad Lycophr. 87 et Eustath. ad 

Hom. p. 1602, 7). 283. πανδημεῖ πανομίλεὶ M. 985. τι ante corr. 

M. 287. ὀχρυόεσσαν M, v in ε mutavit ml. 988. διογενκ M, 

sic in rasura scripsit m. 291. ἀμείψεσϑε fecit ex ἀμείψασϑε ml. 
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^ ἊΨ »ν , - 

τᾶσδ᾽ ἄρειον, ἐγϑροῖς 

ἀφέντες τὰν βαϑύχϑον᾽ aiav, 
ON “Ὁ 3 ὕδωρ τε Διρχαῖον, εὐ- 

7 τραφέστατον πωμάτων 295 
[rd [4 ὅσων ἕησιν llooet- 

δᾶν ὃ γαιάογος 

Τηϑύος τε παῖδες. 
' Ὁ) μιν S4 πρὸς τάδ᾽, ὦ πολιοῦχγοι 

ϑεοί, τοῖσι μὲν ἔξω 800 

πύργων ἀνδρολέτειραν " 

χαταρίψοπλον ἄταν 

ἐμβαλόντες ἄροισδε 

χῦδος τοῖσδε πολίταις, 

χαὶ πόλεως ῥύτορες 305 

εὔεδροί τε στάϑητ᾽ 

ὀξυγόοις λιταῖσιν. 

292. ἄρειον πεδίον προεέρηται. 298. τὰν βαϑύχϑο(ν᾽ Ὑ: otov, 
* y , ΄ , , ΄ 

τὴν &Uystoy ταύτην χαταλείψαντες εἰς τίνα γωρήσετε: 296. Ilo- / 
σειδῶν ὃ yatjoy(oc): ἢ ὅτι τῆς ὑγρᾶς οὐσίας δεσπότης Ποσειδῶν, 

ἢ ὅτι ἐκ τῆς ϑαλάσσης οἱ ὄμβροι, ἀφ᾽ ὧν οἱ χεέμαρροι. 298. 

ποταμοί, ὡς ἀπὸ τοῦ Ὠχεανοῦ xai Τηϑύος ἀδελφῆς αὐτοῦ (ml). 

299. πρὸς τάδ᾽, ὦ moÀtoDy(ot): ἀντὲ τοῦ διὰ ταῦτα. πρὸς ταῦτ 

γάρ, ὦ πολῖται ϑεοί, τοῖς μὲν ἔξω τοῦ τεΐχους Ἀχαιοῖς ἄτην ἐμποιή- 

σατε, ὥστε αὐτοὺς τὰ ὅπλα ῥῖψαι: τούτου δὲ γενομένου πρὸς ὑμῶν 

πάνυ ἂν ὑμνοῖσϑε παρὰ τῶν πολιτῶν. 305. φύλακες τῆς πόλεως 

(m!). 306. εὔεδροΐ τε: εὔεδρο: στάϑητε. συναπτέον τὸ (l τῷ) 

ποῖον ἀμείψεσϑε γαίας πέδον. 807. ὀξυγόοις λιτ(αῖσιν): διὰ τὰς 

ὀξυϑρηνήτους λιτὰς ἡμῶν. 

294sq: εὐτραφέστατον recc.: εὐτρεφέ | στατον M. 296 et 297 
y 

in uno verso habet M. 302. χαταρίψοπλον M, xai tàpídozov m, 
D 

xjpa, ῥίψοπλον Lowinski. 806. ῥυτορεσ (ἢ scripsit m!) M. ῥύτορες 
(ἔστε τ Ritschl. 808 —307. xai . . εὔεδροι [ ve . . λιταῖσιν M. 

306. τε M, e in rasura scripsit ml. 
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str. 2. olxtpóv γὰρ πόλιν ὧδ᾽ ὠγυγίαν 
2417) ἈΝ t 7l MI v Atàa προϊάψαι δορὸς ἄγραν, 
Ὁ , - € δουλίαν φαφαρᾷ σποδῷ 810 

ὕπ᾽ ἀνδρὸς "AyatoD ϑεόϑεν 
, 5 , 

περϑομέναν ἀτίμως. 

τὰς δὲ χεγειρωμένας ἄγεσϑαι, 
^ 2 £ νέας τε xat παλαιὰς (oz 

| ἑππηδὸν πλοχάμων, περιρ- 315 

| ρηγνυμένων φαρέων. 
᾿ f) - NE 3. ΄ , 

| Bod δ᾽ éxxevoupéva πόλις, 

| λαΐδος ὀλλυμένας μιξοϑρόου. 

λβαρείας τοι τύγας προταρβῶ. 

antistr. 2. κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιδρόποις ὠμοδρόπων, 820 

νομίμων προπώροιϑεν, διαμεῖψαι 

808. τήνδ᾽ (Gl. ml). — dz 'fyóyou βασιλεύσαντος ἐκεῖ (m!). 

309. διὰ δόρατος ἀγρευϑεῖσαν (Gl.). 310. ἀσϑενεῖ, ἐλαφρᾷ (Gl.). 

314. διέχοφεν τὸν λόγον τῷ ϑρήνῳ. 315. ἑππηδὸν πλοχά(μων): 

ἑἱππηδὸν ἄγεσϑαι, ὑπὸ ἱππέων σύρεσϑαι τῶν πλοχάμων μετὰ ἀνάγκης" 

xai γὰρ οἵ ἵπποι ἀνάγκῃ τινὲ ἕπονται. — δίκην ἵππων (Gl. πη). 818. 

λείας (ml). --- πορϑουμένας. — ἐκ πάσης συμμιγοῦς ἡλικέας (ml). 
0 

ν᾿ M , -" 

820. χλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόπί(οις): εἰ μὲν διὰ τοῦ τ ἀρτιτρόποις, ταῖς 
M A . ^ ^ —- e , ^ [4 , m "Ct "xA 

νεωστὶ τραπείσαις τῆς παιδικῆς ἡλικίας καὶ ἡβησάσαις" εἰ δὲ διὰ 
^ M » ^ - A 53 * , 

τοῦ ὃ ἀρτιδρόποις, ταῖς dct δρεπομέναις. ταῖς δὲ παρὰ τὴν ἀχμήν, 
Á ΄ » , » ^ ^ ^ , M 

φησί, διακορευομέναις ἔσται κλαυϑμός, 7, ταῖς δὲ διαμειβούσαις τὴν 
Ld 5 ΄ ΄ M » ἣΝῃ 5 ^ , e ^ - 5 - 

τῆς αἰχμαλωσίας ὁδὸν ἔσται δάκρυα. --- ὠμοδρόπων: ὑπὸ τῶν ὠμῶς 
3 A Ψ: S c ' - , , € Ὁ 

αὐτῶν δρεπομένων τὴν ἥβην πρὸ τῶν νομέμων γάμων. 921. οια- 
΄ M ΄ - , , 

δέξασϑαι τὴν στέρησιν τῶν οἰκημάτων. 

309. ἀΐδα M, ἀΐδαι m. 310. δουλέαν rec.: δουλείαν M. 313. 
ει 

χεχηρωμένασ M. (ec superscripsit ml). Versuum 313— 19 et 325 — 31 

locus permutandus videtur. 315. ἑἱππηδὼν ante ras. M. ep: M, me- 
7 4 

pup m. 318. λαΐδοσ(η supersc. m!) M. 320. ἀρτιτρόποισ (4 

superscr. m) M. 
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δωμάτων στυγερὰν ὁδόν — 

τί; τὸν φϑέμενον γὰρ προλέγω 

βέλτερα τῶνδε πράσσειν —, 
ΕἾ ' ' D 3 - 
“πολλὰ ydp, εὖτε πτόλις δαμασϑῇ, 325 

ὃ &£ δυστυγῆ τε πράσσει. 

| ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύ- 

ει, τὰ δὲ πυρφορεῖ" 

χαπνῷ χραΐνεται πόλισμ᾽ ἅπαν. 

μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεῖ λαοδάμας 330 
, , , xv 

V tatyay εὐσέβειαν Apc. 

str. 2. xopxopuyat δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, ποτὲ πτόλιν δ᾽ 

δρχάνα πυργῶτις. 
Ἁ 3 ^ Ἁ ^D 2 ' M , 

πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ δορὶ χαίνεται" 

βλαχαὶ δ᾽ αἱματύεσσαι 335 

323. τέ τὸν φϑέμε(νον): ví yàp δεῖ πολλὰ λέγειν; ὃ προτεϑνη- 

χὼς εὐτυχῶς πράσσει πλέον τοῦ ζῶντος. οἱ τελευτήσαντες, φησί 

((. φασί), καὶ μὴ τοιαύτης πειραϑέντες συμφορᾶς ἄμεινον ἡμῶν πράτ- 

τουσιν. — περισσά (super πρὸ scr. ml). 328. χαέΐεταε (ml). 

329. γαλεπώτερος γὰρ ὃ χαπνὸς ἐν ταῖς πορϑήσεσιν. 880. λαο- 

δάμας: κυρέως τὸ ἐπέϑετον Ἄρεως εἴρηται. 582. ταραχαί. χε- 

κωμῴδηται δὲ ἡ λέξις (efr. Aristoph. Pac. 991, Lys. 491, Nub. 387). 

333. φυλαχή (Gl) — ὁρχάνη τὸ ϑηρατικὸν Ofxcoov, ὃ xal σαργάνη 

καλεῖται. 884. παρὰ τὸ “Θμηρικὸν »ἀνὴρ δ᾽ ἀνδρ᾽ ἐδνοπά- 

λιξενς (4 412) (Gl.). 335. βλαχαὶ δ᾽ αἱματ(όεσσαὼ: ἐπὶ τῶν 

ἄσημα φϑεγγομένων νέων τὴν βληχὴν ἔϑηκεν. ὥσπερ, φησέ, τὰ 

νεογνὰ οὐδέπω τὴν φωνὴν ἔναρϑρον ἔχοντα ἀπαγόμενα πρὸς τῶν 

πολεμέων αἱμάσσεται, ὥστε αὐτὰ ἀναρϑρον φωνὴν καὶ ὥσπερ προ- 
bj 

βατώδη προΐεσϑαι. τὸ δ᾽ ἑξῆς, BAayat βρέμονται. 

322. fort. ὀμφάχων τρυγερὰν δρόσον, cfr. Eustath. opusc. p. 355, 

98 ed. Tafel ἐν μετοπώρῳ yàp οὐ μόνον χαινόν, ἐὰν ὡς ἣ παροιμία dy- 

Soc ἀναφυῇ, ἀλλὰ xai ἐὰν xav! Αἰσχύλον ἀρτίδροπος ὀπώρα νεάξουσα 

τρυγηϑῆ. 395. πτόλις rec.: πόλισ M. 397. ἄλλος ἄλλον Heim- 

soeth. φονεύει) M. 329. χαπνῷ Brunck: χαπνῶ δὲ M, χαπνῶε δὲ m. 

xat 

332. πτόλιν delet Hermann. 334. χλίνεται (xac superscripsit m!) M. 
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τῶν ἐπιμαστιδίων 

ἀρτιτρεφεῖς βρέμονται. 

ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομᾶν ὁμαίμονες " 

ξυμβολεῖ φέρων φέροντι, 

xai χενὸς χενὸν χαλεῖ, 840 

ξύννομον ϑέλων ἔχειν, 

οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι. 

τί ἐκ τῶνδ᾽ εἰχάσαι λόγος πάρα; 

antistr. 3. παντοδαπὸς δὲ χαρπὸς γαμά- 

δις πεσὼν ἀλγύνει χυρήσας" 345 

πιχρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλαμηπόλων" 

πολλὰ δ᾽ ἀχριτόφυρτος 

γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς 

ἐν ῥοϑθίοις φορεῖται. 

838. ὁμαίμονες: συγγενεῖς" “λληνες γὰρ πάντες. οἷον μετὰ αἵ. 

ματος γινόμεναι. ἢ τῶν ὁμαιμόνων καὶ συγγενῶν xol ἐξ ἑνὸς γέ- 

νους. 899. συναντᾷ (ml). 341. κοινωνόν (GL). 342. λα- 

βεῖν βουλόμενοε (Gl.). — οὔτε μεῖον οὔτ᾽ ἴσον Àe/: διὰ τούτου τοὺς 

πλεονέχτας ἐμφαένει. ὃ γὰρ μήτε ἔλασσον αἱρούμενος μήτε τὸ ἴσον 

qatyecat πλείονος ὀρεγόμενος. 843. τέ ἐχ τῶνδ᾽ εἰχά(σαρ) : τέ 
τὸ € “ A -- 5 P , 9 M de ᾿Ξ - 

0&t ὑπονοῆσαι £x τούτων ἢ πένϑη καὶ συμφοράς; 845. τὸν τυγ- 

D 
aL -. MM , s ΄ ud 1 d , ἢ br id 

χάνοντα. aic (super χυρήσας scr. ml, quod αἰσϑητως videtur 

Vitellio). 346. πιχρὸν δ᾽ ὄμμα ϑαλα(μηπόλων): πικρὰ ϑέα τῶν 

παρϑένων ἀποσπωμένων ix τῶν ϑαλάμων. 847. ἀναμεμιγμένη 

(6!.). 848. ὃ χαρπός (Gl). — ἀνευφράντοις" τὸ γὰρ γάνος δά- 

νος οὗ Δωριεῖς (ml). 849. ὡς ἐπὶ vavayíotg (61].). --- ἐν ῥοθέοισι 
- 2 NA Ἁ , » ? e P] , , - ΄ €o(peicat): ἐπειδὴ τὰ κύματα ἔσϑ᾽ ὅτε ὠφέλειαν παρέχεται ταῖς πό- 

337. ἀρτιβρεφεῖς recc. 338. διαδρομὰν M, διαδρομᾶν ml. 339. 
αλλ 

ξυμβολεῖ (αλλ superscr. m!) M. — 341. ξύννομον recc.: ξύνομον M. — 342. 
λελειμμένοι recc.: λελημμένοι M. 343. τίς ix M, τίν᾽ ex ante versum mt. 

τίν᾽. λόγον olim Dindorf. 944sq. παντοδαπὸσ... πεσὼν | ἀλγύνει M. 

945. ἀλγύνει ex ἀλγύνη fecit M. χυρήσας delet Dindorf. 346. fort. 
τᾶν ϑαλαμηπόλων. 349. ῥοϑέοις recc.: ῥοϑίοισε M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 10 
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δμωέδες δὲ χαινοπήμονες νέαι 350 

τλήμονες εὐνὰν αἰγμάλωτον 

ἀνδρὸς εὐτυγοῦντος ὡς 

δυσμενοῦς ὑπερτέρου 

ἐλπίς ἐστι νύχτερον τέλος μολεῖν, 

παγχλαύτων ἀλγέων ἐπίρροδον. 355 

HMIX. ὅ τοι χατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, στρατοῦ 
, 5 € - "t ΓΔ , , 

πευϑώ τιν᾽ ἡμῖν, ὦ φίλαι, νέαν φέρει, 

σπουδῇ διώχων πομπίμους γνόας ποδῶν. 

HMIX. xai μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Θιδίπου τόχος 

εἰσ ἀρτίχολλον ἀγγέλου λόγον μαϑεῖν" 860 

λεσιν, διὰ γὰρ αὐτῶν τὰ ἐπιτήδεια ἄγεται [τροπικῶς δὲ ῥόϑια ci- 

πεν τὰ συνεχῆ κινήματα τῶν πολεμέων], προσέϑηκεν ἐπίτηδες τὸ 

οὐτιδανοῖς, οἷον ἀχρείοις. --- ῥοθίέοισιν: ταῖς ὑβριστικαῖς κινήσεσι 

τῶν πολεμέων. τούτους γὰρ ῥόϑιά φησιν, ἐπειδὴ πολεμοῦσιν: τὰ 
AJ , ? od , b , ΄“ Ἁ e - ^ A ' 

γὰρ κύματα ἐπωφελὴ εἰσιν" δ αὐτῶν γὰρ ὃ πλοῦς τὰ πρὸς τὸ ζῆν 

χομέζων ταῖς πόλεσιν. 351. μεταστᾶσαι εἰς δουλείαν οἴσουσι τὴν 

τῶν πολεμίων εὐνήν. — ἕξουσιν (ml) --- φέρουσαι (alia m. rec.). 

353. ὡς τοῦ πολέμου (πολεμίου Heimsoeth) κρατήσαντος. 354. 

φόβος (ml). — ἀντὲ τοῦ νύκτα, περιφραστικῶς (zapagp. m). 855. 

αὐξητικόν (ml). 357. ἀγγελίαν (m!). 358. χνόας ποδ(ῶν): μετα- 

φορικῶς εἶπεν τὰ ἄκρα τῶν ποδῶν. ἄλλως. τὸ συνεχὲς κίνημα 

τῶν ποδῶν παραβόλως χνόας εἶπεν" τοῦ μέντοι ἄξονος τὸ ἄκρον 

τὸ ἐντιϑέμενον τῇ χοινεκέδε χνόῃη καλεῖται. 359. καὶ μὴν ἄναξ: 
A Y » Ἁ M i - , r, , ^ * Ld 

xal μὴν αὐτὸς ὃ Ἐτεοχλῆς ἐπείγεται, ἀκουσόμενος τὰ παρὰ τοῦ ἀγ- 

γέλου λεγόμενα, ὡς ταῦτα ἀρτίως ἀκουσόμενος, ὥστε κολλῆσαι τῇ 
^ , Ἃ - Ἃ σ ^ , - 5 Ἃ £ 

διανοίᾳ ἢ τοῖς (ἢ ὥστε . . διανοίᾳ, τοῖς Paley) ὠσὶν ἀκούσαντα. 

360. ἐν συναφςῇ ἁρμόδιον, ἢ τὸν ἀρτίως κολλώμενον. --- ὡς τὰ κατὰ 
΄ 

μέρος ομοῦ ἀγγέλλοντος νῦν (ml). 

350sq. νέας τλήμονες ex interpretamento repetit Butler. 956. 
HMIX. i. e. dux hemichorii. 360. ἀρτέχολλος Paley. 
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σπουδὴ δὲ xai τοῦδ᾽ οὐχ ἀπαρτίζει πόδα. 

ΑΓ. λέγοιμ᾽ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, 
σ ? , , c ΨΚ , 

ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕχαστος εἴληγεν πάλον. 

Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Ποοιτίσιν 
2 2 , δ. "Ὁ F, 

βρέμει, πόρον δ᾽ ᾿Ισμηνὸν οὐχ ἐᾷ περᾶν 365 

ὃ μάντις" οὐ yàp σφάγια γίγνεται χαλά, 

Τυδεὸς δὲ μαργῶν xat μάχης λελιμμένος 

μεσημβριναῖς χλαγγαῖσιν ὡς δράχων βοᾷ" 
, 

ϑείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰχλείδην συφόν, 

σαίνειν μόρον τε xai μάχην ἀφυχίᾳ. 810 
[ V ν 4 

τοιαῦτ᾽ ἀυτῶν τρεῖς xacaaxtouc λόφους 
7 , , [d ME d 

σείει, xpávouc γαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δ᾽ ἔσω 

γαλχήλατοι χλάζουσι χώδωνες φύβον. 
EA Ν᾽ eu P “τὶ 2 192 2 5 IN jd 

ἔγχει ὁ UxtpQpov σὴμ ἐπ ἄσπιθος T006, 

φλέγονδ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον" 375 
lj Qx /, 2 ΄ ^ 

λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάχει, 

πρέσβιστον ἄστρων, νυχτὸς ὀφρϑαλμός, πρέπει. 

861. σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ(ε): ἣ τούτου δὲ σπουδὴ οὔπω τέλος 

ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπείγεται" τὸ γὰρ ἀπηρτισμένον καὶ τέλος yet, μεδ᾽ ὃ 

οὐκ ἄλλο πρακτέον. 862. εἰδὼς εὖ λέγοιμέ cot ἄν. 864. 

Τυδεὺς μὲν z0(y): αἰδεσϑεὶς τὰ ᾿Θμηρικὰ ἐγκώμια πρῶτον αὐτὸν 

χαταλέγει ὃ Αἰσχύλος. -- Προιτίς ὀξυτόνως. 367. ἐπιϑυμῶν, 

παρὰ τὸ Anco. 868. τότε γὰρ μάλιστα μέμηνεν. 869. τύπτεε 

(m!) — τὸν ᾿μφιάρεων (Gl. m!). 870. ἐκκλίνειν (Gl.). 371. 

νεωτερικὸν τοῦτο, τοῦ κράνους 7, τριλοφέα. 812. χράνους zac 

τωμα: οἷον τῆς περικεφαλαίας τὸ γαέτωμα. 874. ὑπερήφα- 

νον (Gl). 876. ἐν τῷ μέσῳ τοῦ σάχους. 871. καὶ Πίνδα- 

δαρος (Olymp. I 7, fragm. 74) ἄστρον τὸν ἥλιόν φησι. 

362. nuntii notam in ras. scripsit ml. 363. ὥστ᾽ rasura mut. in 

ὅτ᾽ M. ὡς à» Blomfield. πάλῳ duo recc. 366. ytvecat M. 367 
Ae pu 
λιμένοσ (Ae scripsit m, ἃ scr. ml) M. 369. ϑείνει recc.: ϑένεε M. 

372. δ᾽ ἐσώ M, yp. τῶ ml. 3977. ἄστρον ante corr. M. 
10* 
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τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταῖς ὑπερχόμποις σαγαῖς 

βοᾷ παρ᾽ ὄχϑαις ποταμίαις, μάχης ἐρῶν, 

ἵππος χαλινῶν ὡς χατασϑμαίνων μένει, 380 

ὅστις βοὴν σάλπιγγος δρμαένει μένων. 

τίν᾽ ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Dlootrou πυλῶν 
, * , - , 

χλήύϑρων λυϑέντων προστατεῖν φερέγγυος: 

ET. χόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ, 

οὐδ᾽ ἑλχοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα. 385 

λόφοι δὲ χώδων τ᾽ οὐ δάκνουσ᾽ ἄνευ Oopóc. 

xai νύχτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ᾽ ἀσπίδος 

ἄστροισι μαρμαίοουσαν οὐρανοῦ χυρεῖν, 

τάχ᾽ ἂν γένοιτο μάντις ἣ ἀνοία τινί. 

378. χαέξρων (ml). --- πανοπλέαις (Gl. m). 380. "zog yaA- 

νῶν: οὕτως ἀσϑμαίνει xal σπεύδει ὡς xal ἵππος πολεμιστὴς σάλπιγ- 

γος ἀκούων xai ἐπιϑυμῶν πολέμου εἴργεται πρὸς τοῦ ἐπέβάτου. 

389. τῶ ἀντιτάξεις: τα οὖν ἀντιτάξεις τῷ Τυδεῖ; τίς ἄξιός ς Ξ ; , $ 

ἐστιν προΐστασϑαι τῆς ἐγγύτητος (ortum ex πύλης et ἐγγυητής) 

ταύτης; 888. ἀξιόπιστος ἐγγυητής. 385. οὐδ᾽ ἑλκοποιὰ 
, — 29 , » , ^ 5 τον. 2 1 

yéve(cat): ταῦτα παρὰ λκαίου. οὐ τιτρώσχεει τὰ ἐπίσημα ὅπλα οὐδὲ 
" Lt 

(1. οὐδὲ ὅπλα) αὐτὰ καϑ᾽ ἑαυτὰ δύναμιν ἔχει, εἰ μὴ ἄρα ὃ φέρων αὐτὰ, 
A , - ΄ 

ἐὰν ἦ ὃ ((. αὐτὰ γένοιτο) γενναῖος. -- ἤγουν οὐ τιτρώσκει (Gl. ml). 

887. xal νύχτα ταύτην ἣν λέ(γεις): ὃ νοῦς, ταύτην δὲ ἣν λέγεις &- 
, τὰ Ἁ M ΤᾺ , , — ^ 

yat νύκτα ἐπὶ τῆς ἀσπίδος, τάχα προμαντεύεται τῷ φοροῦντε ὅτι χω- 

ρήσει ὑπὸ νύχτα. ἐπιφέρει δὲ ὥσπερ ἐξηγούμενος »&) γὰρ ϑανόντε 
^ [^ é P] » , p "Ὁ XN eo € Ν 5» » - » 

γὺξ ἐπ᾿ ὄμμασιν πέσοικ. — τάχ᾽ ἂν αὕτη Y, νὺξ εἰπεῖν ὥφεελεν- (vo- 

cabulum non liquet, fort. καλῶς) δὲ εἶπεν 7 ἄνοια (ml). 389. 7 

dvyoía: παροξυτόνως Ἡττικῶς (Ἀττικοὶ Dind.) ἀντὲ τοῦ ἄνοια. διὰ 
» 

δὲ τὸ μέτρον ἐξέτεινεν. ὃ δὲ νοῦς" τὰ ἐξ ἀνοίας τινῶν γενόμενα 

τάχα τῶν κακῶν αὐτοῖς ἔσται σύμβολα. 

5718. αγαῖσ M, σαγαῖσ ml. 380. χαλινῶν M, χαλινῶν δ᾽ ml. 

381. (óp) μαένει μένων ex variatione clausulae superioris versus (χατασ- 

ϑμαίνει μένων) repetit Frey, cfr. Cho. 769. Scribendum ὀργᾶται χλύων, 

efr. schol. 985. γίνεται M. 389. ἄνοιά τινε M, ἀνοία τινέ m. 

μάντις ἐννοίᾳ Blomfield. IN 
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εἰ γὰρ ϑανόντι νὺξ ἐπ᾿ ὀφϑαλμοῖς πέσοι, 390 

τῷ τοι φέροντι σῆμ᾽ ὑπέρχομπον τόδε 
, 2 Ἃ 5 - , , » , ΄ 

γένοιτ᾽ ἂν ὀρδῶς ἐνδίχως τ΄ ἐπώνυμον, 

χαὐτὸς xa αὑτοὺ τήνδ᾽ ὕβριν μαντεύσεται. 

Qu γὼ δὲ Τυδεῖ χεδνὸν AataxoD τόχον 

τόνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, 395 
732 ) € ^ M 3 T , μάλ᾽ εὐγενῆ τε xai τὸν Aioyóvogc ϑρόνον 

τιμῶντα xai στυγοῦνϑ᾽ ὑπέρφρονας λόγους " 
, - ' * , M ' * nr αἰσγρῶν γὰρ ἀργός, μὴ xaxog δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 

“- "D ) , P] -" *- P4 2 , σπαρτῶν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν, ὧν Aprzc ἐφείσατο, 

ῥίζωμ᾽ ἀνεῖται, χώρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, 400 
B , ΄ y e 

Meàdwtzzoc. ἔργον δ᾽ ἐν χύβοις Ἄρης xpuwst: 

Δίχη δ᾽ ὁμαίμων χώρτα νιν προστέλλεται axes ! 

εἴογειν τεχούσῃ μητρὶ πολέμιον Oópv. 

str. 1. ΧΟ. τὸν ἁμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν 

δϑεοὶ δοῖεν, ὡς διχαίως πόλεως 405 

898. ὅτε φέρεε ἐπὶ τῆς ἀσπίδος νύκτα xal τὴν πανσέληνον. 
, 396. μάλ᾽ εὐγενῆ τε καὶ τὸν Αἰσχύ(νης): καλῶς ἀντέταξεν τὸν μὴ 

E rc XR γ8ε 3e μος; ΟῚ , , 36 Vo ic e e , - 

τοῖς ἥἤϑεσιν αὐτοῦ συμφωνοῦντα, ἀλλ᾽ ἀλλότριον. 597. ὑπέρφρονας 

λόγους: ἀντὲ τοῦ ὑπερηφάνους" οἷον, οὔτε ὑπερήφανα λέγει ὡς ὃ Tu- 
y Ἁ A - Ἁ e , MN J3 — 

δεύς, ἀλλὰ καὶ μισεῖ τοὺς ὑπερηφάνους. 398. £oy«v (ml). — αἰσχρῶν 
' , , , 5 - - , [4 £x - » cA 8 

γὰρ ἀργός: ἀργός ἐστι τῶν κακῶν λόγων ἡ (l. 7) τῶν ἔργων. φιλεῖ δὲ 

τὸ μὴ εἶναι xaxóc, ἢ τῷ τρόπῳ. ἢ ὡς Ὅμηρος, ἀντὲ τοῦ δειλός. — δει- 
, L4 5» Ὡ , 

λός (Gl. m!). 400. τὸ γένος (Gl. m!). — ἐγχώριος: γνήσιος πολίτης 

ἐκ τῶν σπαρτῶν. οὐ τῶν μετὰ Κάδμου ἐπηλύδων. 401. ἔργον 

δ᾽ ἐν χύ(βοις): ἐν τοῖς τοῦ Ἄρεως κύβοις χρινεῖ αὐτοὺς ὃ πόλεμος, 

402. Δέκη δ᾽ ὁμαέμων: τὸ τῆς συγγενείας δίκαιον στέλλει αὐτὸν εἰς 
^ , P e ^ ^ , — , 

τὴν μάχην. 405. oct οικαίως προμάχεται τῆς πόλεως. 

393. μαντεύσεται (c inseruit m) M. 394. paragraphus praefixa 

: ὃ 
in M. 402. ὁμαίμων (δ᾽ superscr. m!) M. 404. ἁμὸν ex ἀμὸν fe- 

cit M. νῦν M. 405. ὡς διὰ δίχας Heimsoeth. 
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πρόμαχος ὄρνυται" τρέμω δ᾽ αἱματη- 

φόρους μόρους ὑπὲρ φίλων 

ὀλομένων ἰδέσϑαι. 

AT. τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν ϑεοί" 
à? 

Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Πλέχτραισιν εἴληγεν πύλαις, 410 

γίγας ὅδ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου 
, Ψ » » - 

μείζων, ὁ χύμπος δ᾽ οὐ xat. ἄνϑρωπον φρονεῖ, 
, b 4 Nw Θ᾽. 9 n ' , , 

πύργοις δ᾽ ἀπειλεῖ δείν᾽, ἃ μὴ xpatvot τύγη" 

ϑεοῦ τε γὰρ ϑέλοντος ἐχπέρσειν πόλιν 

χαὶ μὴ ϑέλοντος φησίν, οὐδὲ τὴν Διὸς 415 
» FN , /, , ^N — 

ἔριν πέδοι σχήῴασαν ἐμποδὼν σγεϑεῖν. 

τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε χαὶ χεραυνίους βολὰς 

μεσημβρινοῖσιν ϑάλπεσιν προσήχασεν. 

407. οὃς ποιοῦνται ὑπὲρ τῶν φέλων πολιτῶν οὗ θηβαῖοι. ἣ ὑπέρ 

δὲ περισσή. 409. τῷ ἠϊελανέππῳ (51. 410. ῥα (i. e. δεύτερος) 

ml). 411. γίγας ὅδ᾽ ἄλλος: πάνυ ῥητοριχὸς ὃ AtcyÓloc: ῥητο- γ ρ ῥη 
ρικὸν δὲ λέγω, ὅταν τοῖς ῥήτορσι λόγος ἧτο: ἐπαινετικὸς ἢ φεκτικὸς 

παρά (περέ Dind.) τίνων δύο τοῦ μὲν « εἴπη ἔπαινον ἢ φόγον, πα- TO. NITED nr T4] SENT y arr, 
ραλείπηται τοῦ ἐπαίνου (παραλείπῃ δὲ τοῦ ($ ἔπαινον Enger). πανη- 

γυρικὸν δὲ xai δριμὺ περὶ τοῦ Τυδέως λέγων, οὐκ εἰπὼν ὅτε πᾶς 
, Ἁ Ἃ . , er 7. , 

ἐστι (εἶπεν ὅτι γίγας ἐστὶν ἢ Heimsoeth) 74yaot» ὅμοιος, Καπανέα 

δὲ ἐγκωμιάξων xal τὸ μέγεϑος αὐτοῦ φησι »yíyac ὅδ᾽ ἄλλος«. qa 
ἣν σ 2 πω, ᾧ 5 ' , , - [rd , x ΄ 

νεται οὖν ὅτε ἐνέλιπεν ἐν τοῖς περὶ Τυδέως εἰπεῖν ὅτε γίγας ἐστίν, 

ἢ γίγασιν ὅμοιος. — τοῦ Τυδέως (Gl.). 412. »7Τυδεύς cot μι- 
» ΄ q 

xpóc μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ jiounc et (Hom. £ 801). 415. οὐδὲ 

τὴν Διός: οὐδὲ τὸν τοῦ Διὸς σχηπτὸν εἰς γῆν x be ἢ αὖ- 

τοῦ τοῦ Διὸς φιλονεικήσαντος, ἐμποδὼν γενέσϑαι αὐτῷ λέγει. 

406. πρόσμαχοσ M, corr. ml. 406 — 408. cp£uwt | δ᾽ .. uópoua | 
. . ἐδέσϑαι M. 407. fort. στόνους, cfr. schol. 409. τούτωι, rà- 

^ B Ἷ , 

sura ex τούτων factum, M. ϑεοὲ δοῖεν M, superscr. m. 413. xpat- 
vot M, xpdvo: ml. Versum delet Lachmann. 416. πέδοι Dindorf: 
πέδωι M. σχέϑειν M. 

νυ. oM KM 



SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 151 

Ψ b - X » ἔγει δὲ σῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, 
/, NM H Y - ε ΄ 

φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερῶν ὡπλισμένῃ " 420 

χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν" πρήσω πόλιν. 

τοιῷδε φωτὲ πέμπε, τίς ξυστήσεται, 

τίς ἄνδρα χομπάξζοντα μὴ τρέσας μενεῖ: 

ET. xai τῷδε χέρδει χέρδος ἄλλο cíxrecat. 

τῶν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων 425 
€ - 2 2. δ / , 

7? γλῶσσ᾽ ἀληϑὴς γίγνεται χατήγορος. 

Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεῖ δρᾶν παρεσχευασμένος. 

ϑεοὺς ἀτίξων, χἀπογυμνάξων στόμα 

χαρᾷ ματαίᾳ δνητὸς ὧν ἐς οὐρανὸν 

πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ χυμαίνοντ᾽ ἔπ 430 epnet yer “ἢ " Sgen. 
, Ν᾽ 5 m^ BN δ΄ ^ , 

πέποιϑα δ᾽ αὐτῷ ξὺν Otxy τὸν πυρφόρον 
σ , 5 NN 5 , 

ἥξειν xepauvóv, οὐδὲν é&yxaapévov 

μεσημβρινοῖσιν ϑάλπεσιν τοῖς ἡλίου. 
2 VN NJ »] 2 Eod 5 nV ’ 2 b » 

ἀνὴρ δ᾽ ἐπ’ αὐτῷ, xct στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν, 

αἴϑων τέταχται λῆμα, Πολυφόντου fita, 435 

φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας 

419. ἔχει δὲ σῆμα: ἡ δὲ ἀσπὶς αὐτοῦ σημεῖον ἔχει ἄνδρα γυμ- 

γὸν λαμπάδα βαστάζοντα διὰ γερῶν. ἐν ταῖς γερσὶν αὐτοῦ dy? 

ὅπλου οὖσα ἣ λαμπά 424 | τῷδε κέρδει xéoO(og): πρὸς τῷ ἡ λαμπάς. . xal τῷδε κέρδει κέρδ(ος): πρὸς τῇ 
- “Ὁ M , » F ^ ΄ "^ ἣν 

μεῖναι τὸ νικῆσαι. τοῦτο γάρ ἔστι χέρδει χέοδος. 484. ἀνὴρ 

δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ: ἀντὲ τοῦ ἀντιτέτακται. καὶ εἰ ἄγαν ἐστὲ μανιώδης τὸν 

λόγον ὃ Καπανεύς, ἀλλ᾽ ὅμως ἀκένητος τῷ παραστήματι ἣ δύναμις 

τοῦ Πολυφόντου ἀνθέστηχεν μηδὲν δεδοικυῖα. --- ταχὺς εἰς τὸ λαλεῖν 

(6].). 436. φερέγγυον φρούρη(μα): ἱκανὸς φρουρεῖν τὴν πατρίδα. 

— ἀξιόμαχον πρὸς φυλαχήν (Gl.). 

ζον 

422. πέμπε (e finale in litura scr. m!) M. 493. χομπάσαντα 

(Gov superscr. m!) M. 424. personae notam om. M, add. ml. τῷδε 

χόμπῳ Keck. 425. ἀνδρᾶσι M. 420. γλῶτ᾽ M, γλῶττ᾽ «τὰ. yt»e- 

ται M. 427. Dr M. 427 sq. fort. απανεὺς δ᾽ 
ἀτίξων χἀπογυμνάξων στόμα, 430. γεγωνὰ Brunck: γεγωνᾶ M, γε- 

γωνᾶε m. 481. πυρφόρον recc.: πυρφόρων M. 496. φερέγγιον 

M, φερέγγυον m. 
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᾿Αρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις ϑεοῖς. 

λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληγότα. 

antistr. 1. X0. ὄλοιδϑ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, 
E ΝΖ Ω2.) 2 ΄ 

χεραυνου O0& νιν βέλος ἐπισχέϑοι, 440 
' 2 ' 3 - δὰ - bl 

πρὶν ἐμὴν ἐσϑορεῖν δόμον, πωλικχῶν ὃ 

ἑδωλίων ὑπερχόπῳ 

δορί ποτ᾽ ἐχλαπάξαι. 

Al. xat μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λαγόντα πρὸς πύλαι I" X 
«e. τρίτῳ γὰρ '"ErsóxÀq τρίτος πάλος 445 

ὑπτίου ᾿πήδησεν εὐγάλχου χράνους, 

πύλαισι Νηΐσταισι προσβαλεῖν λόγον. 

ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυχτῆρσιν ἐμβριμωμένας 

δινεῖ, ϑελούσας πρὸς πύλαις πεπτωχέναι. 

φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον τρόπον, 450 

481. Ἡρτέμιδος εὐνοίαισι: ὡς τοῦ Πολυφόντου ἱερέως ὄντος 

τῆς ᾿Δρτέμιδος. ἀφιέρωται δὲ τῇ Ἡρτέμιδε $ τῶν θηβαίων (πόλις 

add. schol. rec.). διὰ τοῦτο οὖν οὕτως λέγει, εὐνοίαις οὖν τῆς Ἄρ- 
τέμιδος xal τῶν ἄλλων πολιούχων ϑεῶν. 440. τὸ ἐχ τοῦ xe- 

ραυνοῦ βέλος. 441 54. παρϑενικῶν καϑεδρῶν (ml). 448. ἐχ- 

βαλεῖν (Gl. m!). 444. xai μὴν τὸν ἐντεῦϑεν λα(χόντα): τὸν ἀπὸ 

τούτου κληρωϑέντα. τρίτῳ γὰρ τῷ Ἐτεόκλῳ (ἐξῆλθεν add. schol. 

rec.) ὅ κλῆρος ἀπὸ τοῦ χράνους, ἐν d περιστρέφαντες ἐκλήρουν. 

445. Y (i. e. τρέτος) (ml). 441. οὕτω χαλουμέναις. 448. τοῖς 

χαλινοῖς (GL). — ἐν ἀμπυχτῆρσιν: o χορυφιστῆρες, τὰ προμετωπέ- 

δια χυρέως. νῦν δὲ λέγει τοῖς χαλινοῖς, ἵν᾽ f, τοὺς ἵππους ϑυμοῦ 

πλήρης (πλήρεις schol rec.) περὲ τοὺς γαλινοὺς ἀνακάμπτειν xal 
περιάγειν, ἤδη βουλομένους εἶναε πρὸς ταῖς πύλαις. 450. ἀπηνῆ 
ἦχον ἢ ἐπεὶ (ὡσεὶ schol. rec.) ἡ σῦριγξ βοᾷ. 

438. πύλαισι ληχότα M, πύλαισ εἰληχότα m. 440. vt» Brunck: 
μιν M. 441— 43. δόμον | . . ἑδωλίων | . . ἐχλαπάξαι M. 441. 
9' recc.: ' M. 442. bzepxóno anonymus: ὑπερχόμπω M. 444 
delet H Wolf. 446. πήδησεν M. 441. νηϊστηισι M, νηΐτηισε ml, 
450. ζτ in marg. M. συρίζουσσι ante ras. M. βρόμον Schuetz. 
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μυχτηροχόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι. 

ἐσγημάτισται δ᾽ ἀσπὶς ob puxpóv τρόπον" 

ἀνὴρ ὁπλίτης χλίμαχος προσαμβάσεις 

στείγει πρὸς ἐγὺ ρῶν πύργον, ἐχπέρσαι ϑέλων " 
- ᾿ T , 2 "S M -᾿ 

βοᾷ δὲ γοῦτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαῖς 455 
[4 P 4 , ὡς οὐδ᾽ ἂν Ἄρης σφ᾽ ἐχβάλοι πυργωμάτων. 

χαὶ τῷδε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον 
΄ RA cm NE TRA 

πόλεως ἀπείργειν τῆσδε δούλιον ζυγόν. 

ET. πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὺν τύγῃ δέ τῳ 

χαὶ δὴ πέπεμπται χόμπον ἐν γεροῖν ἔχων, 460 

Μεγαρεὺς Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτῶν γένους, 

ὃς οὔτι μάργων ἱππικῶν φρυαγμάτων 
, / A »] - Ε ELA 

βρόμον φοβηϑεὶς £x πυλῶν γωρήσεται, 

ἀλλ᾽ ἢ ϑανὼν vpogeia πληρώσει γϑονί, 

ἀσπίδος 465 
2 ἢ χαὶ δύ᾽ ἄνδρε χαὶ πόλισμ᾽ ἐπ 

e A] , 2c , , 

ἑλὼν λαφύροις δῶμα χοσμήσει πατρός. 

χόμπαζ᾽ ἐπ᾽. ἄλλῳ, μηδέ μοι φϑόνει λέγων. 

str. 2. ΧΟ. ἐπεύχομαι δὴ τώδε μὲν εὐτυχεῖν, ἰὼ 

πρόμαχ᾽ ἐμῶν δόμων, τοῖσι δὲ δυστυχεῖν. 

452. κ * * ἔχει σημεῖα (ml). 454. στείχε: πρὸς ἐχϑρῶν 

πύργον: οὐκ εἶπεν πρὸς ποῖον πύργον. μεγάλως οὖν φησι πρὸς πά- 
, A ^13 b] 2 5 , N ΄ ^ 

ντα mUpyOY. 465. xal πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδ(ος): τὸν φέροντα τὴν 

ἀσπίδα xal τὸν ἐγγεγραμμένον τῇ ἀσπίδε, καὶ τὸ ἐπ᾽ ἀσπίδος πό- 

λισμα γραφέν. 407. xóuzat ἐπ᾽ ἄλλῳ: λέγε ἄλλον κομπώδῃη, 
^ 

μηδὲ (xal μηδὲν schol. rec.) ἀποχρύφῃ pe τῶν ἀλαζονειῶν (ἀλα- 

ζονεῶν m). 

ΞΘ ε-.-.-- Rat Las) wet 

452. εἰσημάτιστα et in marg. ἔτ M, ἐσγημάτισται ml. σμιχρὸν Ro- εἰσ! psu 
bortellus. 453. ἀνὴρ Blomfield: ἀνὴρ δ᾽ M, super δ᾽ scripsit yáp(fke ἰσέα Ce * 
compendio ml. 456. ἐχβάλης ante corr. M. 458. δούλιον Blom- ics Het 

field: δούλειον M. 460. πέπεμπται rec.: πέπεμπτ᾽ οὐ M. Lu PEN Mitt 

eeprob (ων scr. m!) M. 465. δύ᾽ ex δ᾽ fecit M vel m. 4m t 

φϑόνει λόγων Valckenarius, fort. λήρων φϑόνει, cfr. schol. 408. tà 

in proximo v. habet M. 469. fort. δυστομεῖν. 
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ὡς δ᾽ ὑπέραυγα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει 410 

μαινομένᾳ φρενί, τώς νιν 

Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι χοταίνων. 

AI. τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔγων 

Ὄγχας ᾿Αϑάνας, ξὺν βοῇ παρίσταται, 

ἡἹϊπππομέδοντος σγῆμα χαὶ μέγας τύπος" 475 

ἅλω δὲ πολλήν, ἀσπέδος χύχλον λέγω, 

ἔφριξα δινήσαντος" οὐχ ἄλλως ἐρῶ. 

ὃ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν, 

ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὥπασεν πρὸς ἀσπίδι, 

411. αὐτούς (Gl. m!). 412. ὁ πᾶν διανέμων. 473. Ó (i. e. 

τέταρτος) (ml). — γεέτονας πύλας ἔχων: ὧν εἶπεν. γείτονας οὖν 

πύλας ἐγγὺς (ἔχων add. Dindorf) ταύτας ἵσταται ἅμα βοῇ τὰς τῆς 

Migvac τῆς Üyxaíac, ἀφ᾽ ἧς καὶ αἱ πύλαε Ὀγκαῖαι. ἡ δὲ ἱστορία 

αὕτη. Ἡγήνωρ ὃ Τύριος παῖδας ἔσχεν τρεῖς, Εὐρώπην, Κάδμον καὶ 

Κώικα. τῆς δ᾽ Εὐρώπης ὑπὸ Διὸς ἁρπασϑείσης ὃ Φοῖνιξ ἀπέστει- 

λεν ἐπὶ ζήτησιν ταύτης τοὺς παῖδας, m εἰ μὴ εὕροιεν, προσέταξε 

μὴ ἐπανήκειν. ὃ οὖν Κάδμος ἐλθὼν εἰς “Ελλάδα καὶ μὴ εὑρὼν εἰς 

Δελφοὺς ἦλϑεν ἐρωτήσων ποῦ χατασταῷ. ὃ δὲ ϑεὸς εἶπεν αὐτῷ 

μετὰ τὸ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐξελϑεῖν τῷ εὑρεϑέντε ἀκολουϑεῖν. εὑρέϑη 

βοῦς" ἠκολούϑει. ἦλϑεν εἰς θήβας, ὥλισϑεν f, βοῦς, καὶ ὃ μὲν Κάδ- 

τὴν βοῦν ᾿ϑηνᾷ, καὶ τῇ Αἰγυπτέᾳ (Aiyuz- 
- v » ' 

μος ἐχεῖ ᾧχησεν, &üucs δὲ 
΄ ΄ 

͵ 

5 

ἐκεῖ "Üyxaw. ὅϑεν οὕτως xal ai zÓ- τίω m) φωνῇ ταύτην ἐτίμησεν 

λα: ὠνομάσϑησαν. ἀπὸ δὲ Κίλικος Κιλικέα, 415. περιφραστικῶς 

ὁ ᾿Ἱππομέδων, μέγας ὧν xai κάλλιστον ἔχων σχῆμα. 416. ἅλω 

δὲ πολλήν: ἅλως ἐστὶ χυρίως, ὅταν νέφη περὲ τὸν ἥλιον ἐκκαυϑέντα 

(ἐκταϑέντα schol. rec.) λευκὰ φαΐνηται xal ἐν κύκλῳ τοῦ ἡλίου γέ- 
εἰ -“ ^x Te -- A t e MES ΄ὕ e - - Hh 

γηται. νῦν δὲ λέγει τὸν ῥοῖζον xal τὴν κένησιν τὴν συνεχῆ τῆς doc 

πίδος. ἔφριξα οὖν, φησέ, κινήσαντος καὶ οὐ φευδῆὴ λέ ó δὲ ποιή- er Ups » 9o. ITUR, - Bac i "T 
' ΄Ν " iJ - 9 “ὦ 9 ΜΙ» ε N 3 , cac τὴν ἀσπίδα xal τὰ σημεῖα αὐτῆς οὐκ ἦν, ὡς ἔοιχεν, εὐτελής. 
e "ἢ M ^A , ^ AA. ΓΔ 

418. ὃ τὰ σημεῖα ἐγγράψας τῇ ἀσπίδε (ml). 

470. βάξουσιν recc.: βάξουσ᾽ M. 
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Τυφῶν᾽ ἱέντα πύρπνοον διὰ acópa 480 

λιγνὺν μέλαναν, αἰόλῃν πυρὸς χάσιν" 
y ΝᾺ ΄ Li , ὄφεων δὲ πλεχτάναισι περίδρομον xococ 

προσηδάφισται χοιλογώστορος χύχλου. 
VI ΄ » y, 

αὐτὸς’ δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνϑεος δ᾽ Ἄρει 
- S B ' [a] ΄ , Ὁ 

βαχχᾷ πρὸς ἀλχὴν Θυιὰς ὡς φόβον βλέπων. 485 

τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ quàaxcéov: 

óflog γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις χομπάζεται QUOS RON ρους πυχας σοι πσεται. 
- y ^ e *, 

ET. πρῶτον uà» "Üyxa Παλλάς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις 

πύλαισι γείτων, ἀνδρὸς ἐγϑαέρουσ᾽ ὕβριν, 
ν - e bj , Nr 

εἴυξει νεοσσῶν ὡς Opdxovca δύσχεμον " 490 

Ὑπέοβιος δὲ χεδνὸς Θἴνοπος τύχος 

ἀνὴρ χατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ἡρέϑη, ϑέλων 

480. Τυφῶν᾽ ἱέντα: dace δὲ ἐπὶ τῆς ἀσπίδος τὸν Τυφῶνα 

5 , ^ A * M , - M ΄ ' UR 

ἀφιέντα διὰ τοῦ στόματος τοῦ (τὸ m) πῦρ πνέοντος Xamvov μέλανα 
5 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ πυρός. αἰόλην δὲ τὴν εὐχένητον xal ταχεῖαν. χά- 
Y * 3 "ἢ , M [4 

σιν δὲ εἶπεν, ἐπεί σύνεστι τῷ nupt ὃ χαπνός. 481. τῶν παρα- 

δόξων ἐν γαλχῷ λαμπρῷ δεῖξαι μέλαν. 482. ἣ ἀσπὶς κύκλωϑεν 

ἔχει: ἐξωγραφημένους ὄφεις περιπεπλεγμένους (m!). — τὸ στρογγύ- 
-Ὁ ͵ [rd * [4 Li ^ 

λον τοῦ κύκλου (Gl. m!). 488. ὅλῃ γὰρ 1, ἀσπὶς περιφερὴς καὶ 

χοέλῃ προσυπεμφαίνεται (ml). — περίδρομον κύτος: τὸ χώρημα τῆς 

ἀσπίδος. ἣ δὲ περιφέρεια τῆς ἀσπίδος κύκλῳ ὀφίων εἰς ἑαυτοὺς. 

ἄντικρυς ὁρώντων καὶ ἐμπεπλεγμένων τὰ τέλη ἔχει ἐγγεγραμμένου | 

m schol. rec.) πρὸς và τέλη. ἣ ἀσπὶς ἣ xo(Àg πρὸς τῇ γαστρὲ τοῦ 

κατέχοντος αὐτὴν οὖσα. -- τοὺς γηγενεῖς δρακοντόποδας ἔγραφεν. | 

484. ἐμμανής (Gl.) 490. δυσχείμερον (ml). 491. "Yzéofioc ᾿ 

ὄνομα χύριον. 492. προεχρίϑη. | 

482sq. aliquid intercidisse (ut πλεχτάναισιν ἀντωπῶν καὶ «), ex scho- 

lio effici videtur. 484. Ἄρει recc.: ἄρηι M. 485. βαχχᾶ ài M, 
βάχχα m, in marg. ὁρμᾶ βαχχᾶ ml. θυιὰς rec.: ϑυὰσ M. φόνον Can- 

ter. 489. fort. πύλαισιν ἧσται τὰν δρὸς. 490. δύσχιμον M, ε 

super t scr. ml. 
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ἐξιστορῆσαι μοῖραν ἐν γρείᾳ τύχης, 
» TT *W 4 ^ »w2 5..." / οὔτ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὐδ᾽ ὅπλων σχέσιν 

΄ c -» Ν᾽ 537 ΄ 
μωμητός, βρμῆς δ᾽ εὐλόγως συνήγαγεν. 495 
» ^ ^ [3 3 , M - ΄ 

ἐχγδρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὲ τῷ ξυστήσεται, 

ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπίδων 

ϑεούς" ὃ μὲν γὰρ πύρπνοον Τυφῶν᾽ ἔχει, 
C3? P ' ' 

Yzepf δὲ Ζεὺς πατὴν ἐπ᾽ ἀσπίδος 

ταδαῖος ἧσται, διὰ γερὸς βέλος φλέγων, 500 

χοὔπω τις εἶδεν Ζῆνά που νιχώμενον. 

τυιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνω" jt μέντοι προσφίλεια δαιμόνων. 
^ - , Q2» 3 2 ec PY , : 

πρὸς τῶν χρατούντων δ᾽ ἐσμέν, ot δ᾽ ἡσσωμένων, 

$5 e Ζεύς γε Τυφῶ χαρτερώτερος μάγῃ " {3 G yes € αρτε͵ τερος , 77) 

.«γν “ ' 1 A , 

y περβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος 505 
Boy ^R » ἢ QNS. o3 ΄ 

—« εἰχός γε πράξειν ἄνδρας ὧδ᾽ ἀντιστάτας 
Δ p 2 bl Ζ ὴ pe 5 FN - , σωτὴρ γένοιτ᾽ ἂν Ζεὺς ἐπ᾿ ἀσπίδος τυχών. 

antistr. 2. ΧΟ. πέποιϑα τὸν Διὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽ 

ἄφιλον ἐν σάχει τοῦ γϑονίου δέμας 

δαίμονος, ἐγϑρὸν εἴχασμα βροτοῖς τε xai 510 

δαροβίοισι ϑεοῖσι, 

πρόσϑε πυλᾶν χεφαλὰν ἰάφειν. 

493. ϑέλων γνῶναι: τὰ τῆς οἰκείας τύχης (ml). 495. τὰ 

ἀπὸ τῆς τύχης “Βρμῇ ἀναφέρουσιν. 498. τοὺς ϑεοὺς (οὃς add. 

schol. rec.) ἐν ταῖς ἀσπίσι φοροῦσιν. 500. ἐνιδρυμένος. 502. 

οἰχεέωσις (Gl.). 503. τοῦ χρατοῦντος ἐσμὲν Auc, οὗ καὶ τὸ 

σημεῖον. 508. ἐναντών (ml). -- πιστεύω ἀπολεῖσϑαι τὸν ἔχοντα 

ἐν τῷ σάχει τὸν ἐχϑρὸν τοῦ Διὸς δαέμονα. 512. oe (Gl. m!). 

493. fort. γρείᾳ δορός. 494. οὔϑ᾽ ὅπλων recc. 496. ἀνὴρ M. 
dvópi supra versum habet M. ξυντήσεται M, ξυνστήσεται m. 501. 
Zzvá του Elmsley. 504—507. 9 ry a δ praescripsit ml. 506. 

δὲ , εἰν 
εἴχόσγε πρᾶξιν (δὲ et εἰν scr. m!) M. Versum eicit Francken. 508. 
ἔχοντα M. 510. δαίμονος et βροτοῖς Brunck: δαέμοσιν et βροτοῖσέ 

M. xai in proximo v. habet M. 511. ϑεοῖσιν Hermann. 
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, 3 

AI. οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, 

πέμπταισι προσταγϑέντα Βορραίαις πύλαις, 
,F 2 M Ν᾿ 22. P , τύμβον xat' αὐτὸν Διογενοὺς Augtovoc* 

ὄμνυσι δ᾽ αἰγμὴν ἣν ἔχει, μᾶλλον ϑεοῦ 

σι —- Qt 

/: A] P] , P] ec , 

σέβειν πεποιϑὼς ὀμμάτων δ᾽ ὑπέρτερον, 

ἢ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ 

Διός" τόδ᾽ αὐδᾷ μητρὸς ἐξ ὀρεσχόου 
΄ ἌΝ f P] b r 5 , 

βλάστημα χαλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ. 5620 

στείγει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδω: ἐγξι (ουλος Gt ux παρὴ V, 

ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα ϑρίξ. 
Co wv 2 , » ΄ , ΄ ὃ δ᾽ ὠμόν, οὔτι παρϑένων ἐπώνυμον, 

φρόνημα, γοργὸν δ᾽ Oup' ἔχων, προσίσταται. 

οὐ μὴν ἀχόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις" 595 

τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν γαλχῃλάτῳ 

σάχει, χυχλωτῷ σώματος προβλήματι, 
, , ? , , E : 

Aetyy ὠμόσιτον προσμεμηγανῃημένην 

γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔχχρουστον δέμας, 
΄ eis Ἂς b] c - ^ , c 

φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδμείων ἕνα, 580 

ὡς. πλεῖστ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὲ τῷδ᾽ ἐάπτεσϑαι βέλη. 

ἐλθὼν δ᾽ ἔοιχεν οὐ χαπηλεύσειν μάγην, 

μαχρᾶς χελεύϑου δ᾽ οὐ χαταισγυνεῖν πόρον, 

518. ε΄ (i. e. πέμπτος) Παρϑενοπαῖος (m!). 520. καλλιπρόσωπον 

(Gl.). — 6 νεωστὲ εἰς ἄνδρας τελῶν, ἢ ὃ ἐν παιδικῇ ἡλικέᾳ ἀνδρεῖος. 
χαλλίπρωρος δὲ ἀντὶ τοῦ εὐειδής, ἐπεὶ ἣ πρώρα ὡς ὄφις ἐστὶ νεώς. 

522. τῆς παιδικῆς. ταρφύσεως (ταρφύς: Kirchhoff) πεπυχνωμένη. 

523. οὐ σύμφωνον τῇ κλήσει: τῆς παρϑένου τὸ φρόνημα ἔχων, ἀλλὰ 
΄ 

[ 

2 , M , MM , 2 » 

ὠμόν. 526. ἐπειδὴ Οἰδίπους ἐμίγη τῇ μητρὲ λύσας τὸ αἴνιγμα 

τῆς Σφιγγός. 

514. Βορραέαις Porson: βορρέαισ M. 517. fort. σέβειν ἐπαυ- 

zov. 519. μητρὸς recc.: ματρὸσ M. 520. χαλλίπρωρον M. 

527. χύχλωτῶι M, χύχλω:ς τῶι m. 539. χαταισχύνειν M, καταισ- 

χυνεῖν m. 
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Παρϑενοπαῖος '"Apxdg* ὃ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνήρ, 
΄ P NT ES , ' Ζ 

μέτοιχος, Ἄργει δ᾽ ἐχτίνων χαλὰς τροφάς, 535 
, *, e “Ὥ » [a] J , , 

πύργοις ἀπειλεῖ τοῖσδ᾽ ἃ μὴ xpatvot ϑεός. 

ET. εἰ γὰρ τύχοιεν ὧν φρονοῦσι πρὸς ϑεῶν, 

αὐτοῖς ἐχείνοις ἀνοσίοις χυμπάσμασιν" 
zI Ἃ ἘΞ gx , LH , 

ἡ τὰἂν πανώλεις nayxáxog τ ὀλοίατο. 
v ^ hs ? 3 

ἔστιν δὲ xat τῷδ᾽, ὃν λέγεις τὸν "Apxd0a, 540 

ἀνὴρ ἄχομπος, yeip δ᾽ δρᾷ τὸ Opdatuov, 
x - 

Axrep, ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμένου " 

ὃς οὐχ ἐώσει γλῶσσαν ἐργμάτων ἄτερ 
») - LU 4 5 bJ , , 

ἔσω πυλῶν ῥέουσαν ἀλδαίνειν xaxd, 
2 - , 

οὐδ᾽ εἰσαμεῖψαι ϑηρὸς ἐγϑίστου Odxouc 545 

cix) φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος" 
YR » - , , / 

ἔξωϑεν εἴσω τῷ φέροντι μέμφεται, 

πυχνοῦ χροτησμοῦ τυγγάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. 

ϑεῶν ϑελόντων δ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ. 

str. J. ΧΟ. ἱχνεῖται λόγος διὰ στηϑέων, 550 

534. Avcíuayoc φησὶν Ἄργεῖον αὐτὸν, οὐκ ἀρκάδα. — τοιοῦτός 

ἐστιν οἷον ἐγὼ εἶπον. 535. ἀκούσιον φόνον δράσας ὃ Παρϑενο- 

παῖος εἰς Ἄργος ἔφυγεν. .587. εἴϑε γὰρ παρὰ ϑεῶν τύχοιεν ἐπα- 

ξίως ὧν φρονοῦσιν ἀνοσίων καὶ ἀλαζονεύονται, ini τῶν ἀσπίδων xop- 

πάσματα ἔγοντες. 541. ἄλλο οὐδὲν ἢ σιωπᾶν μὲν οἷδεν, τῇ δὲ 
χϑερὲ πολεμεῖν. περιφραστικῶς, πολεμικώτατός ἐστιν. 548. ὃς 

τούτου τὸν κόμπον ἐφέξει τῶν πράξεων ἀποδέοντα μὴ ἔσω πυλῶν 

γενέσϑαι. (545) τὸν φέροντα τὴν Σφίγγα. 548. ἡ ἀσπίς, ἢ ἣ 

Σρίγξ, βαλλομένη τῷ ἀπὸ τῶν δοράτων χρουσμῷ. 550. ὃ λόγος 

ὃ ἀπὸ τῶν πολεμίων ὃ ἀλαζονιχός. 

538. ἀνοσίαισ M, (superscr. m). Versum post 539 collocat Doe- 
derlein. 541. δὲ δρᾷ Winckelmann. 544. εἴσω Blomfield (ex prae- 

cepto Elmsleiano). 545. εἰσαμεῖφναι τεῖχος Francken. 546. εἰχὼ χυ- 

ροῦσαν Martin. 547. fort. ἔξω μένουσα. 548. χροτησμοῦ rasura 

mutatum in χροτισμοῦ M. 549. fort. xaropó«dcat ἔπος. 
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τριχὸς δ᾽ ὀρϑίας πλόχαμος ἵσταται 

μεγάλα μεφαληγόρων 

χλύων ἀνυσίων ἀνδρῶν. εἰ ϑεοὶ 

ϑεοὶ τούσδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾷ. 

ΑΓ. Éxcov λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον 555 

ἀλχήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν, "Apgudoeo βίαν. 

“Θμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος 
χαχοῖσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν, 

τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράχτορα, 

μέγιστον Ἄργει τῶν χαχῶν διδάσχαλον, 560 

"Epwbog χλητῇρα, πρόσπολον φόνου, 

χαχῶν τ᾽ ἀδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον" 

xai τὸν σὺν αὖϑις προσμόραν ἀδελφεόν, 

ἐξυπτιάξων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν, 

δίς τ᾽ ἐν τελευτῇ τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος 565 

551. κατὰ nepíepaaty ἡ ϑρέξ. 552. μεγάλα πράγματα ἀκούων. 

554. τοὺς πολεμέους. 555. ς΄ (i. e. ἔκτος) (ml). 556. “μφιάραος 

"ÜixAÉouc τοῦ Meàápzo0oc τοῦ ApoOd&ovog τοῦ Κρηϑέως τοῦ AióÀou 

τοῦ Ἕλληνος τοῦ Διός, μητρὸς δὲ “Υπερμήστρας. 557. ἀπὸ Ὅμο- 

λωΐδος τῆς ϑυγατρὸς Νιόβης. 559. ἐπεὲ τοὺς Μέλανος ἀπέχτει- 

ve» παῖδας λκάϑουν καὶ “υκαυγέα (“υκωπέα Butler). 561. 

ἐπειδὴ ἐπηράσατο ()δέπους μεϑ᾽ αἵματος διανεέμασϑαι αὐτοὺς τὴν 

βασιλείαν. ταύτην οὖν τὴν ᾿βρινὺν ἐπιστένει. --- ὑπηρέτην (Gl. super 

κλητῆρα). — ἱερέα. 563. τὸν ἀξιοϑάνατον: ἢ τὸν συμπράκτορα 

αὐτοῦ. 564. ἀναπτύσσων. ἐτυμολογῶν (ἑτυμολογῶν m) ((].). 

565. εἰς δύο διαιρῶν τὸ ὄνομα τοῦ Πολυνεέκους, τὸ πολὺ καὶ τὸ 

νεῖκος. 

551. xai τριχὸς ὄρϑιος Blomfield. 553. χλύουσ᾽ recc. & soi 

(factum ex $e0: M, εἴϑε yàp recc. 554. fort. ὀλέσειαν ἔμπας. 

561. λητῆρα HL Ahrens. 562. τ᾽’ delendum videtur. 563. 
προσμόραν eraso accentu in prima syllaba M. αὖϑις zpog « óuóonopov 

Wellauer, αὖϑις προυσελῶν ópóozopov M Schmidt. ^ 564. ὄμμα Schuetz: 

ὄνομα M. 565. τ᾽ omittit Blomfield. 

* 
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χαλεῖ" λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα" 

7 τοῖον ἔργον xai ϑεοῖσι προσφιλές, 

χαλόν t' ἀχοῦσαι xai λέγειν μεϑυστέροις, 

πόλιν πατρῴαν xai ϑεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 

πορϑεῖν, στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμβεβληχότα; 510 

μητρός τε πληγὴν τίς χατασβέσει Otxy, 

πατρίς τε γαῖα Gic ὑπὸ σπουδῆς Oopl 

ἁλοῦσα πῶς cot ξύμμαχος γενήσεται; 

ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανῷ γϑόνα, 

μάντις χεχευϑὼς πολεμίας ὑπὸ γϑονός" 515 

μαγώμεϑ᾽, οὐχ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον. 

τοιαῦ δ᾽ ὃ μάντις ἀσπίδ᾽ εὔχυχλον νέμων 

πάγγαλχον ηὔδα" σῆμα δ᾽ οὐχ ἐπῆν χύχλῳ 

οὐ γὰρ δοχεῖν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει, 

βαϑεῖαν ἄλοχα διὰ φρενὸς χαρπούμενος, 580 

ἐξ ἧς τὰ χεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. 

τούτῳ συφούς τε χἀγαϑοὺς ἀντηρέτας 

πέμπειν ἐπαινῶ: δεινὸς ὃς ϑεοὺς σέβει. 

ET. φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιϑος βροτοῖς 

567. χαϑ’ ὑπόχρισιν. 568. τοῖς μεϑ᾽ ἡμᾶς ὕστερον λέγειν (1l. 
κλύειν) ταῦτα καλόν ἐστιν ὥστε περὶ σοῦ λέγεσϑαι. 511. τὰ δάκρυα 

τῆς πατρέδος" ποία παύσει: τιμωρία; 574. χεραυνῷ γὰρ σχισϑεῖσα 

ἔλαβεν αὐτόν. 576. οὐκ ἀγεννῆ. οὗτος γὰρ ἐκεῖ καταποϑεὶς 

ὑπὸ τῆς γῆς ὕστερον μετὰ ϑάνατον ἐμάντευεν. 580. βαϑεῖαν 

ἔχων τὴν ἄλοκα τῆς φρενός, ἐξ ἧς ἀνδρὸς (1. ἀγαϑὸς) φύεταε λόγος. 

τοῦτο ὃ Πλάτων ἐν τῇ Πολιτείᾳ (1I p. 362 A) ἀπεδέξατο. 582. 

τροπικῶς ὡς ἐπὶ ναυμαχάς. 583. δυσκατέργαστος γάρ ἐστιν 

ὅστις τοὺς ϑεοὺς τιμᾷ. ὅ84. συνάγοντος" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

571. πληγὴν Seidler: πηγὴν M. δίχηε eraso « M. 572. ve recc.: 
δὲ M. 574. τόνδε πιανῶ γύην Ritschl. 575. ὑπὸ χϑονός recc.: 
ἐπιχϑονὸσ M. 571. εὔχηλον ἔχων M, yp. εὔχυχλον νέμων m. 518. 
fort. ἐπῆν χύτει. 580. ὥλχα Krebs. 584. ξυναλλάσοντοσ M, c 

superscr. m. βροτοὺσ M, βροτοῖσ ml. 
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δίχαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστάτοις. 585 

ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁμιλίας χαχῆς 

χάχιον οὐδέν, χαρπὸς οὐ χομιστέος" 

ἄτης ἄρουρα ϑάνατον ἐχχαρπίζεται. 

ἢ yàp ξυνεισβὰς πλοῖον εὐσεβὴς ἀνὴρ 

ναύταισι ϑερμοῖς xai πανουργίᾳ τινὶ 590 
» 3 5 -“ a , , ὄλωλεν ἀνδρῶν σὺν ϑεοπτύστῳ γένει, 

ἢ ξὺν πολίταις ἀνδρώσιν δίχαιος àv 

ἐχϑροξένοις τε xai ϑεῶν ἀμνήμοσιν 
3 τ , 2 M P] , 

ταύτου χυρῆσας &Exotxoc ἀγρεῦματος, 
^ ^ - , , wW7 - πληγεὶς ϑεοὺ μάστιγι παγχοίνῳ ᾿δάμη. δ9ὅ 

οὕτως δ᾽ ὃ μάντις, υἱὸν Οἰχλέους λέγω, 

σώφρων δίχαιος ἀγαϑὸς εὐσεβὴς ἀνήρ, 
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς 

, , , , - 

ϑρασυστόμοισιν ἀνδράσιν βίᾳ φρενῶν 

τείνουσι πομπὴν τὴν μαχρὰν πάλιν μολεῖν, 600 

Διὸς ϑέλοντος συγχαδελχυσϑήσεται. 

δοχῷ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεῖν πύλαις, 

οὖγ ὡς ἄϑυμος οὐδὲ λήματος χάχῃ, 
2 2 *N o N Dd ΄ ἀλλ᾽ οἶδεν ὥς σφε γρὴ τελευτῆσαι μάχῃ, 

τὰς συναλλαγὰς καὶ τὰ συμβόλαια ποιουμένων. --- τῆς τύχης ἢ τῆς 

μαντείας (Gl. ml). 587. οὐκ ἄξιος κομέζεσϑαι ὃ καρπὸς αὐτῆς. 

588. λύμης χωρίον ἡ τῶν πονηρῶν φιλία. --- γνώμῃ. 594. οἷον σὺν 

αὐτοῖς ϑηραϑεές. 599. τοῖς ὁρμῶσι τῇ βίᾳ. 600. ἐπὲ τὴν εἰς 

“Ἅιδην ἀποικίαν ἑλχυσϑήσεται μολεῖν τὴν ἐναντίαν τῇ εἰς "Apyoc. 

602. αὐτόν (Gl.). 604. ἀλλ᾽ ὡς μάντις τὸ τέλος εἰδὼς οὐκ εἰς 

κένδυνον ἑαυτὸν καϑήσει. 

585. δυσσεβεστάτοις recc.: δυσεβεστέροισ M (superscr. m). 588 

delet Valckenarius. 590. ναύτηισι M. 594. ἐχδίχοις Prien. 

Versum post 595 collocat Dindorf. 595. δάμη M. 596. οὕτωσ M, 
οὕτοσ ml. δ᾽ delet Brunck. ὀϊχλέουσ M. 599. ἀνδράσι M. — 600. χαμ- 

z7» Heimsoeth. 603. ἄϑυμον Turnebus. 604. ὥ σφε M, ὥσ σφε ml. 

Aeschylus ed, Wecklein, 11 
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ei χαρπὸς ἔσται ϑεσφάτοισι Ao&tov. 605 

φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ καίρια. 

ὅμως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ φῶτα, Πασϑένους βίαν, 

ἐχϑρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν" 

γέροντα τὸν νοῦν, σάρχα δ᾽ ἡβῶσαν φύει, 

ποδῶχες ὄμμα, γεῖρα δ᾽ οὐ βραδύνεται 610 

παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωϑὲν ἁρπάσαι δόρυ. 

ϑεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς. 

antistr. ὃ. ΧΟ. χλύοντες ϑεοὶ διχαίας λιτὰς 

ἡμετέρας τελεῖϑ᾽, ὡς πόλις εὐτυχῇ, 

δορίπονα χάχ᾽ ἐχτρέπον- 615 

τες γᾶς ἐπιμύλους᾽ πύργων δ᾽ ἔχτοϑεν 

βαλὼν Ζεύς σφε χάνοι χεραυνῷ. 

AI. τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις 

λέξω, τὸν αὐτοῦ σοῦ χασίγνητον, πόλει 

οἵας ἀρᾶται xai χατεύχεται τύχας, 620 

605. εἰ φύει ἀλήϑειαν τὸ μάντευμα, παρέπεται: καρπός, εἰ ταῖς 

τοῦ Ἡπόλλωνος μαντείαις τέλος ἔνι. 606. παραδιαζευχτιχὸς 

vci τοῦ καὶ, xal λέγειν τὰ καέρια. 607. περιφραστικῶς τὸν /da- &. 

σϑένη τὸν ἰσχυρόν. 614. ἐπιτελεῖτε ὅπως εὐτυχῇ. τὰ ἀπὸ τοῦ 

πολέμου κακὰ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τοὺς ἐπελθόντας τρέποντες. 616. 

ἀποβαλὼν δὲ αὐτοὺς ὃ Ζεὺς ἔξω τῶν τειχῶν διαφϑερεῖ ἐν (l. δια- 

φϑείρειενὴ κεραυνῷ ἐπὶ ταῖς πύλαις. 618. C (i. e. ἕβδομος) ὃ 

Πολυνείκης (ml). 

606 post 611 collocat Ritschl (post 609 Weil). 609. φύει Wel- 

lauer: φύσει M, φέρει superscr. ml. 610. oipa Weil rei Har- 

tung. 611. δορί Romahn. 6138q. διχαίασ λιτὰσ ἡμετέρασ M, 

superscripsit oua λόγουσ οὐσ ml. 6158sq. ἐχτρέποντεσ | γᾶσ ud 

λους (sig superscr. m!) M, ἐχτρέποντες εἰς ἐπιμόλους Seidler. 618. 
τὸν πρὸς ἑβδόμαις Dindorf, fort. τὸν πύλαις ἐφ᾽ ἑβδόμαις. 620. 

οἵας ἀρᾶται recc.: ot « (ας in litura scripsit et o£ in of mutavit ml) 

γ᾽ αρᾶται M. 
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, 

πύργοις ἐπεμβὰς χἀπιχηρυχϑεὶς γϑονί, 

ἁλώσιμον παιᾶν᾽ ἐπεξιαχγάσας, 

σοὶ ξυμφέρεσϑαι χαὶ χτανὼν ϑανεῖν πέλας, 

ἢ ζῶντ᾽ ἀτιμαστῆρα τὼς ἀνδρηλάτην 

φυγῇ τὸν αὐτὸν τόνδε τίσασϑαι τρόπον. 625 

τοιαῦτ᾽ ἀυτεῖ xai ϑεοὺς γενεϑλίους 
D , — 2 - M 

χαλεῖ πατρῴας γῆς ἐποπτῆρας λιτῶν 

τῶν ὧν γενέσϑαι πάγχυ Πολυνείχους βία. 
Pd M Ἀ » , 

ἔγχει δὲ χαινοπηγὲς εὔϑετον σάχος 

διπλοῦν τε σῆμα προσμεμηγανημένον. 630 

χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 

ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. 

Δίχη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναι φησίν, ὡς τὰ γράμματα 

λέγει" χατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε xal πόλιν 

ἕξει πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφάς. 635 

τοιαῦτ᾽ ἐχείνων ἐστὶ τἀξευρήματα. 
SN, 

σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνῶϑιε τίνα πέμπειν δοχεῖ" 
[4 » 2 S UNS SAIS Y — » 

ὡς οὔποτ᾽ ἀνόρὲ tqQOe χῃρυχευμάτων 

μέμφῃ, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνῶϑιε ναυχληρεῖν πόλιν. 

622. ἐκβοήσας (Gl). -- ἐπινώκιον παιᾶνα ἐπεξαλαλάξας μετὰ 

ἰαχῆς. οὕτως καὶ ὃ Ἴαχχος λέγεται παρὰ (τὰς add. m!) ἐαχὰς τῶν 
μυουμένων. 623. συστῆναί σοι xal φονεῦσαι, ἀποϑανὼν ἐγγύς. 

627. τούτων οὖν αὐτῶν (ταῦτα οὖν ἀυτῶν Kirchhoff) βοηϑοὺς γε- 
νέσϑαι τοὺς ϑεοὺς ἐπεύχεται παντελῶς τῇ βίᾳ αὐτοῦ ὃ Πολυνεέκης. 
629. yo. εὔϑετον, ἵν᾽ ἢ εὐβάστακτον. ϑεῖναι γὰρ τὸ ἀναλαβεῖν λέ- 
γουσιν Ἄττικοί. καὶ ὅπλα ἔϑεντο ἀντὲ τοῦ ἀνέλαβον. --- σημείωσαι. 

681. ὁπλέτην. 638. ἀντὲ τοῦ ἐμοὲ ὧν ἀπήγγειλα. 639. περεέ- 

πεῖν, πεφροντιχέναι. 

624. τῶσ corr. in τὼσ M. ἀνδρηλατῶν Blomfield. 628. βία 
M, ῥίαι m. 629. εὔϑετον schol: εὔχυχλον M. 634. λέγει recc.: 
λέξει (é in rasura scripsit m) M. 635. v? inseruit M, non m, ut vi- 
detur. 637. δόχεϊ (sed priore accentu deleto) M. 

BET 
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ET. ὦ Üsopavég τε xat ϑεῶν μέγα στύγος, 640 

ὦ πανδάχρυτυν ἁμὸν Οἰδίπου γένος" 

ὥμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 

ἀλλ᾽ οὔτε χλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσϑαι πρέπει, 

μὴ καὶ τεχνωδῇ δυσφορώτερος γόος. 

ἐπωνύμῳ δὲ χάρτα, [loÀvvetxet λέγω, 645 

τάχ᾽ εἰσόμεσϑα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεῖ, 

εἴ νιν χατάξει γρυσύτευχτα γράμματα 

ἐπ᾿ ἀσπίδος φλύοντα σὺν. φοίτῳ φρενῶν. 

εἰ δ᾽ $ Διὸς παῖς παρϑένος Ao παρῆν 

ἔργοις ἐχείνου xat φρεσίν, τάχ᾽ ἂν τόδ᾽ Tv: 650 

ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόϑεν axócov, 

οὔτ᾽ ἐν τροφαῖσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω, 

οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλυγῇ τριχώματος, 

dixo προσεῖδε xai χατηξιώσατο" 

οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν γϑονὸς χαχουχίᾳ 655 

οἶμαί νιν αὑτῷ vov παραστατεῖν πέλας, 

ἢ δῆτ᾽ ἂν εἴη πανδίχως φευδώνυμος 

640. ὦ ϑεοῖς ἐπιμαινόμενε. ἐπιστρατεύῃ γὰρ πατρίδε xal πα- 

τρῴοις ϑεοῖς. 644. αὐξηϑῇ (61].). 645. πάνυ γὰρ τὸ (llo- 

λυνεέκης add. Paley) ἐπώνυμον τῇ φιλονεικέᾳ. 647. οὐκ εἶπεν 

ϑεὸς ἢ ἄνϑρωπος, ἀλλὰ τὰ γρυσᾶ γράμματα. 648. φλυαροῦντα. 

— μανέᾳ (Gl m!) 651. ἀντὲ τοῦ γεννηϑέντα. 653. οὐ 

γὰρ ἀϑρόως φύεται, ἀλλὰ συλλέγεται κατ᾽ ὀλίγον. . 654. εἶδεν 

αὐτὸν xa) ἐφίλησεν. ἀντὲ coU, οὐδὲ ἐν μιᾷ ἡλικέᾳ ἔπραξέ τι OC 

xatov. 655. xal μὲν δὴ οὐδὲ ἐπὶ κακώσει τῆς πατρῴας γώρας 

ἐγγὺς αὐτοῦ ἔσται $) Aíxy. 656. αὐτήν (Gl. m!). 

641. ἁμὸν ex ἀμὸν factum in M. 645. πολυνείχει (sed e finale 

in litura ut videtur) M. 646. τοὐπέσημ᾽, ὁ in litura, M. — 648. συμ- 
ἘΣ 

φοίτω M, σὺν φοίτω in marg. τη}. 653. ξυλλογῆ M. 654. zpoa- 
εἶδε ex schol. B Martini: προσεῖπε M. xoóx ἀπηξιώσατο Weil. 655. 

ἢ 
οὐδ᾽ recc.: οὔτ᾽ M. 657. ἤδητ᾽ M, ἢ δῆτ᾽ m!. 
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dixo, ξυνοῦσα φωτὲ παντόλμῳ φρένας. 

τούτοις πεποιδϑδὼς εἶμε xal ξυστήσομαι 

αὐτός" τίς ἄλλος μᾶλλον ἐνδιχώτερος: 660 

ἄργοντέ τ᾽ ἄργων xal χασιγνήτῳ χάσις, 
2 * ' 2 “Ὁ ΄ , 2 e , ἐγδρὸς σὺν ἐγϑρῷ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος 

χνημῖδας. αἰχμῆς xoi πέτρων προβλήματα. 

X0. μή, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, Οἰδίπου τέχος, γένῃ 

ὀργὴν ὅμοῖος τῷ χάχιστ᾽ αὐδωμένῳ:" 665 

ἀλλ᾽ ἄνδρας Apystow« Καδμείους ἅλις 
2 m 3 - 26 ' , ἐς γεῖρας ἐλϑεῖν" atua γὰρ χαϑάρσιον. 

ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαέμοιν ϑάνατος ὧδ᾽ αὐτοχτόνος, 

obx ἔστι γῆρας τοῦδε τοῦ μιάσματος. 

ET. εἴπερ χαχὸν φέροι τις αἰσχύνης ἄτερ, 670 
Ψ , ' , 5 » ἔστω: μόνον yàp χέρδος ἐν τεϑνηχόσιν " 

- ^ 5 - » 5» 5 , 5 - 

χαχῶν δὲ χἀσγρῶν οὔτιν εὐχλείαν ἐρεῖς. 

665. τὸν τρόπον τῷ ἀδελφῷ σου βλασφημούμενος (-ῳ schol. 

rec.). — ὑπὸ σοῦ. 667. πολέμους (l. πολεμέους) ἀνελεῖν (Gl.) — 

χαϑαρὸν τὸ αἷμα τῶν ἀλλῃηλοκτονούντων ξένων ἐν πολέμοις, τὸ δ᾽ 
0 

ἀδελφοκτονεῖν ἄντικρυς φονέων ἔργον (ἔργων m). ὑπερβατὸν δέ 
ἔστιν, ἵν’ f, αἶμα γὰρ τοῦτο κάϑαρσιν (καϑάρσιον m) οὐκ ἐπιδέχεται, 
σ v », , »} ^ . L4 Y eo 

ὅταν ἀδελφοὶ αὐτόκτονες (αὐτοχτόνο:ι Dindorf) γένωνται, καὶ οὕτως 

αὐτῶν ὃ ϑάνατος γένηται. 668. ἐκ..... (ml). 669. διαπαντὸς 

αἰσϑήσεται τὸ μέασμα τοῦτο. — Eee (Gl.). 670. εἴπερ xaxóv 

€é(pot): εἰ ὅλως τις ἀτυχεῖ, καλὸν τὸ δίχα αἰσχύνης. 671. μόνον 

γὰρ κέρδος: fj εὔκλεια" ἕν κέρδος τὸ αὑτὸν ἐκδικῆσαι ἀδικούμενον. 

ἐὰν δὲ ἀνεχδέκητος ἀποθάνῃ, ἕνεκά γε τῶν εἰς αὐτὸν γενομένων 

χαχῶν xai αἰσχρῶν ἄδοξος. — τοῦτο γὰρ μόνον τὸ ἕν κέρδος, 

τὸ φέρειν καχὸν δηλονότι. τόδε κακὸν καὶ αἰσχρόν (m). 672. 

δειλῶν. 

658. δίχης ante corr. M. 663. πετρῶν (eraso accentu super s) M. 

6607. γεῖρας recc.: γέρασ M. 668. αὐτόχτονοσ M, αὐτοχτόνοσ ml. 

671. à» M, ἔν mt. 672. x' αἰσχρῶν M. εὔχλειαν M. 
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str. 1. ΧΟ. τί μέμονας, τέχνον; μήτε σε ϑυμοπλη- 
^ , » , . - d 

ϑὴς δορίμαργος dra φερέτω" xaxo) ὃ 

ἔχβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχγάν. 675 

ET. ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα χάρτ᾽ ἐπισπέρχει ϑεός, 
», 3 τ - - x 
ἴτω χατ᾽ οὖρον χῦμα Κωχυτοῦ λαγὸν 

Φοίβῳ στυγηϑὲν πᾶν τὸ Μαΐου γένος. 

antistr. 1. ΧΟ. ὠμοδαχής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ- 

νει πιχρόχαρπον ἀνδροχτασίαν τελεῖν 680 

αἵματος οὐ ϑεμιστοῦ. 

ET. φίλου γὰρ ἐγϑρά μοι πατρὸς τελεῖ ἀρὰ 

ξηροῖς ἀχλαύτοις ὄμμασιν προσιζάνεε 

λέγουσα χέρδος πρότερον ὑστέρου μόρου. 

677. οἷον εὐστόχως χειμαζέσϑω. — ἴτω xac' οὖρον: ἀπέτω 

xac! εὐθεῖαν τοῦ Κωκυτοῦ κῦμα. οὗτος δὲ ποταμὸς εἰς Ἅιδου. οὗ 
^ φ x » bA! , - - x - - 2 , 

πορϑμεὺς ὃ Χάρων. ἐπειδὴ (l εὐϑεῖαν. --- τοῦ Κωκυτοῦ κῦμα: εἰς 

Ἅιδου" [οὗτος δὲ ποταμὸς Ἅιδου οὗ πορϑμεὺς ὃ Χάρων") ἐπειδὴ) 
- * , * " ΄ , ΄ ^ ὦ )5 , 

πᾶν τὸ γένος τὸ jatou κεκλήρωτα: τούτῳ, ὑπὸ τοῦ '"ÁnóAÀÀevog pu- 

σηϑέν. Ἡπόλλωνος δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ αὐτὸς μέν ἐστιν καϑαρὸς καὶ 

ἀμίαντος xai μὴ κοινωνεῖν τῇ γυναικὶ παρήγγειλεν, οὗτοι δὲ καὶ πα- 

ρήκουσαν καὶ ἐγένοντο (l ἐγείναντο) ἀνόμως. 619. ὠμοδαχής 

σ᾽ ἄγαν: ἣ ἄλογος ἄγαν ἐπιϑυμία παρορμᾷ T πικρὸν τὸν καρπὸν 
M , ' T , NEC ' - 5 ^ » 
ἔχουσα εἰς ταυτὸν οὖν (εἰς τὸ ἑαυτοὺς κτανεῖν Heimsoeth) τοὺς ἄν- 

Opag ἀδίκου ἕνεχεν αἵματος, ἕν᾿ ἢ ὅτι μέλλουσιν οἱ ἀδελφοὶ ἀλλήλους 

ἀναιρεῖν. 688. ἀσυμπαϑέσιν, ἀναλγήτοις (Gl). 684. λέγουσα κέρ- 
3 

δος: κέρδος uot ὑποτιϑεμένη τὸ προτερῇῆσα: ἀποκτείναντα, ἢ ὑστερῆσαι. 

7 

673. μέμονασ (x scr. m!) M. μήτε σε recc.: μήτισσε | M. 674. 
ἢ 

δορὲ μάργοσ M, corr. in δορέμαργοσ ml. ἄτα (y scr. m) M. φερέτω | M. 

675. ἔχβαλ᾽ mut. in ἔχβαλλ᾽ M. 679. δξοτρύνεε | (ἐπ scr. ml) M. 
680. ἀνδροηλασίαν M, ἢ in x mutavit et 7 super ἃ scripsit ml. 681. 

T 

ϑεμιςοῦ (τ scr. m!) M. 682. ἐχϑρά recc.: αἰσχρά M. τελεῖ M, re- 

Aeía ml, τάλαιν᾽ Wordsworth, μέλαιν᾽ Weil. 683. ἀχλαύτοις anony- 

mus (in marg. Ald.: ἀχλαύστοισ M. ἄχλαυτος Butler. ὄμμασι M. 
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str. 2. ΧΟ. ἀλλὰ σὺ μὴ ᾿ποτρύνου" χαχὸς o? χεχλή- 685 
, 3^ Á, , » b ay βίον εὖ χυρήσας" μελάναιγις ἐχ ὃ 

εἶσι δόμων ᾿βρινύς, ὅταν à 2 7 ptc, ὅταν &x γερῶν 

ϑεοὶ ϑυσίαν δέχωνται. 

ET. δεοῖς μὲν 70v» πως παρημελήμεϑα, 

χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν ὀλομένων ϑαυμάξεται" 690 
, “ y ἢ Ἃ , 2453-2 , 

τί οὖν ἔτ᾽ ἂν σαίνοιμεν ὀλέϑριον μόρον; 

antistr. 2. ΧΟ. νῦν ὅτε σοι παρέσταχεν ἐπεὶ δαίμων 

λήματος ἀντροπαίᾳ χρονίᾳ μεταΐ- 

λαχτὺς ἴσως ἂν ἔλϑοι ϑαλερωτέρῳ 

πνεύματι" νῦν δ᾽ ἔτι Cet. 695 

ET. ἐξέξεσεν yàp Οἰδίπου χατεύγματα- r 

685. ἀλλὰ σὺ μὴ mocpó(vou): καλῶς yàp πράξας οὐ νομισϑήσῃ 
Hm, 5 à € * ' M L EP ANI b] ^ , M zr φαῦλος. οὐ yàp ἡ τὴν φοβερὰν ἔχουσα αἰγίδα ᾿Ερωὺς εἰς τὸν oixov 

, tz » » 7 e A ,F b Nd M A 

ἐκείνου εἴσεισιν (εἴσισιν m), οὗ ot ϑεοὲ ϑυσίας προσδέχονταε, ἀντὲ τοῦ 

καϑαρὰς τὰς χεῖρας ἔχοντος. 686. εὐτυχήσας, εὖ πράξας. 687. 
ἊΝ p , ΄“« e , bj ^ , e , "^ , T Le A Ἁ 

κατὰ τῶν δόμων τοῦ ὁσίου ἀνδρός. --- ὁσίου ἀνδρός, οὗ ot ϑεοὲ τὰς 
, PET 6 3 , s Ν᾽ 5 € — z PA , , € a 

ϑυσίας δέχονται. 690. χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν: τὴν ἀπώλειαν ἡμῶν 
2 , ΄ ΄ ^ Ἁ ΄ Pl 3 ΄ 
ἐν γάριτος μοίρᾳ λαμβάνουσιν: ἢ μετὰ ϑάνατον ἴσως εὐκλείας τευ- 

, v Ἁ ΄ ΄ ΄ ^L - ΄ 

ξόμεϑα. ἄλλως. μετὰ ϑάνατον, φησίν, αἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων 

ϑαυμάξονται. τέ οὖν οὐχὲ γενναῖόν τε δράσαντες ἀποϑανούμεϑα, 

τὸν Πολυνείκη ὡς ἀσεβῇ ἀνελόντες, ἀλλὰ κολαχεύομεν τὸν ϑάνατον, 

xai οὐχὲ γωροῦμεν πρὸς αὐτόν; 692. ἐκεῖνος (ml). 693. ἀνα- 

τρεπτικῶς (ml). 696. a£ dpa (Gl.). 

685. paragraphus praefixa in M, chori notam add. m!. x&x45o»: | M. 

686. μελάναιγις Arnaldus: μελαναιγίσ δ᾽ M. àx δ᾽ Weil: οὐχ M. 687. 

ὅτ᾽ à» M, οὔτ᾽ ἂν m. 689. paragraphus praefixa in M, Eteoclis notam 

add. mi. 691. ἂν σαίνοιμεν corr. ex dv σ᾽ αἰνοῖμεν ut videtur M. 

692. Cr in marg. M. fort. παρέσταχεν ἐποιδάνον. 693. ἀντροπαῖα 

χρονία M, àvrporaía γρόνια m. ἐν τροπαίᾳ Ald. à» τροπαίᾳ Heath, 

ab τροπαίᾳ Paley. fort. αὖ τροπαία ypovía. μεταλλαχτὸσ | M. 694. 

ϑακλωτέρωι (post a rasura unius litterae) M, ϑαλερωτέρωςε ml. 696. 
ἐξέξεσαν M, ἐξέζξεσεν recc. 
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» 3. 55 - 2 , ΄ ἄγαν δ᾽ ἀληϑεῖς ἐνυπνίων φαντασμάτων 

ὄφεις, πατρῴων γρημάτων δατήριοι. 

X0. πιϑοῦ γυναιξίν, χαίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

ET. λέγοιτ᾽ ἂν ὧν ἄνῃ τις. οὐδὲ γρὴ μαχράν. 700 

X0. μὴ ᾿λϑῃς ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις. 
, , 2 3 5 - , 

ET. τεϑηγμένον rot μ᾽ οὐχ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ. 

ΧΟ. νίχην γε μέντοι χαὶ χαχὴν τιμᾷ ϑεός. 

ΕΤ. οὐχ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο γρὴ στέργειν ἔπος. 

X0. ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἷμα δρέψασϑαι ϑέλεις; 705 

ET. ϑεῶν διδόντων οὐχ ἂν ἐχφύγοις xaxd. 

str. 1. ΧΟ. πέφριχα τὰν ὠλεσίοιχον 

ϑεόν, οὐ ϑεοῖς ὁμοίαν, 

παναληϑῆ, χαχόμαντιν, 

πατρὸς εὐχταίαν Ῥρινὺν 710 

τελέσαι τὰς περιϑύμους 

697. ὡς τοῦτο ἐν τοῖς ὕπνοις φαντασϑείς, ὅτε δι αἵματος 

αὐτῷ ἔσται ἣ τῶν γρημάτων διανομή. 698. μερισταέ ((1.). 

700. ὧν ἄνη τις: ἀνύσιμα καὶ τελεσϑῆναι δυνάμενα. 701. ἔνϑα 
ὃ Πολυνεέκης (Gl.). 108. τιμωρεῖται" ἢ ἐν ἐρωτήσει ὃ λόγος. 

104. οὐκ ἄνδρ᾽ ὁπλέτ(ηνγ): ἐμὲ ὁπλέτην ὄντα οὐ χρὴ στέργειν τὸ ὑμέ- 

τερον ἔπος. οὐ χρὴ γὰρ ζητεῖν περὲ ἀγαϑῆς ἢ χαχῆς νέκης. ΤΟΤ. 

πέφρικα τὰν ὠλε(σίοικον): δέδοικα τὴν τοὺς οἴκους ἀφανέζουσαν 

ϑεὸν Ἐρινύν, οὐδὲν ἔχουσαν ϑεοῖς ὅμοιον. πᾶς γὰρ ϑεὸς ἀγαϑοποιός. 

— ἃ γὰρ νύκτωρ παρεχελεύσατο, καὶ γέγονε (ml). 708. ϑεοὲ 

γὰρ δοτῆρες ἐάων (cfr. Hom. 8. 325). 709. παναληϑῆ., κακό- 
ἣν A Dems €M- 5 , iJ * , ». po(vvw): τὴν éni κακοῖς ἀληϑεύουσαν. ἃ yàp εἶπεν νύκτωρ, ταῦτα 

ἐγένετο. 711. ἣν ἐπηύξατο Οἰδέπους τελέσαι τὰς ἀράς. 

698. δοτήρικε (o factum ex «) M, δοτήριοι m, 4A super δὸ scripsit 

ml. 699. πιϑοῦ Blomfield: πεέϑου M. 700 --- 708, item 706sq. pa- 

ragraphi praefixae in M. 700. τίς M, cie superscr. ml. 706. 
οι 

ἐχφρύγοισ (ot superscr. m!) M. 709. πανἀληϑεῖ mut. in παναληϑῆ M. 
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χατάρας Üitóóa βλαφίφρονος" 

παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει. 

antistr. 1. ξένος δὲ χλήρους ἐπινωμᾷ 

Χάλυβος Σχυϑῶν ἄπωιχος, 715 

χτεάνων γρηματοδαίτας 

πιχρός, ὠμόφρων σίδαρος, 

γϑόνα ναίειν διαπήλας, 

ὁπόσαν xai φϑιμένοισιν χατέχειν, 

τῶν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. 720 

str. 2. ἐπειδὰν αὐτοχτόνως 

^ , bo » - M d AE 2 -€- 

713. παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις: ταῦτα παρορμᾷ. δῆλον δὲ Oct ἐν ταῖς 

αἰχμαλωσέαις τὰ παιδία ἀναιρεῖται. ὑποκοριστικῶς δὲ τὴν Ἐρινὺν 
» ΄ 1 , c ^ 

ἔριν εἶπεν. 714. ξένος δὲ κλήροις ἐπινωμᾷ: ποιητικῶς πάνυ 

ταῦτα ὁ Αἰσχύλος. τὸν γὰρ Χαλυβαϊχὸν (Χαλυβδικὸν Dindorf) xot 

ZxuÜixov σίδηρον φησὶ ταῦτα πράττειν. σεσωματοποίηκεν γὰρ τὸν 

σίδηρον, ὅν φησιν οὕτως ταῦτα κινεῖν κατὰ τῶν παίδων τῶν τὰ γρή- 
, ΄ εἰ mx “Ὁ , o 

ματα δάσασϑαι βουλομένων xai διὰ ταῦτα πολεμούντων. οὕτως 

οὖν, φησί, μερέζει τοῖς παισὶ τούτοις καὶ ὥσπερ ἀποκληροῖ οὐχὲ πε- 

δία (παιδέα m, & superscr. m!) μεγάλα, ἀλλὰ παντελῶς μικρά, δυνά- 

μενα μόνα αὐτῶν τὰ σώματα γωρῆσαι πεπτωχότα. ὅταν μέντο; 
^—- , , ἊΣ 

αὑτοὺς χτάνωσι καὶ ἣ πατρῴα αὐτῶν χόνις πέῴ) τὸ αἶμα, τίς ἂν cO 
΄ » € 5 Bá TEM v [rum 5 AE MEA gr 

μύσος αὐτῶν ἀποχαϑάρῃ; Y, ὅταν ὃ ἕτερος ἀποχτείνας αὐτὸς ζήσῃ 

(ζήσει m), τίς αὐτὸν καϑάρῃ τοῦ μύσους; ἐάν, φησίν, ἣ πατρία γῇ 

nó) τὸ αὐτῶν αἷμα. ἔνϑεν καὶ αὐτόχϑονας φαμέν. — psp... 

(μερέζει3) (Gl. m!). 718. ἐπικληρώσας (Gl. m!) 119. τά- 

φου μοῖραν ἀπομερέσας αὐτοῖς. — ἐπικεκληρωμένον (Gl. m!) 

712. Οἰδιπόδα βλαφίφρονος Triclinius: βλαφίφρονοσ οἰδιπόδα M. 

718. δ᾽ ἐρισ δ᾽ ὀτρύνει M, δ᾽ ἔρᾶδ᾽ ὀτρύνει ml. 714. χλήροισ (t in 

rasura ex v quae manus fecerit, non liquet) M. 714. ἐπινωμᾶν M, ἐπι- 

vena m. 716. xcredvus« M, χτεάνων ml. 719. φϑιμένοισε M. 
720. in marg. ζτ M. 721. αὐτοχτόνως Triclinius: αὐτοχτόνωσιν M, 

αὐτοὶ χτάνωσιν ml. 
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αὐτοδάιχτοι ὑάνωσι, 

χαὶ γϑονία χόνις πίῃ 

μελαμπαγὲς αἷμα φροένιον, 
, » B PA 

τίς ἂν χαϑαρμοὺς πόροι, 725 
, M "v T , , 

τίς ἂν σφε λούσειεν; ὦ πόνοι δόμων 

νέος παλαιοῖσι συμμιγεῖς χαχοῖς. 

antistr. 2. παλαιγενῇ γὰρ λέγω 

παρβασίαν ὠχύποινον " 

αἰῶνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει, 730 

᾿ἡπόλλωνος εὖτε Μάκος 

βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν 
΄ - , μεσομφάλοις Πυϑιχοῖς γρηστηρίοις 

ὑνᾷάσχοντα γέννας ἄτερ σῴζειν πόλιν, 

722. αὐτοὶ ἑαυτοὺς φονεύσαντες. τῷ ἑαυτῶν σιδήρῳ ἑαυτοὺς 
΄ ’ Ἃ e ΄ , » . 2 , - 

τρώσαντες. 725. τίς ἂν εὑρεϑείη; τίς αὐτοὺς ἐκλύσει τοῦ τοι- 

ούτου μιάσματος: (Gl.). 728. τὴν παλαιὰν παράβασιν. παρέβη 
' ' ^ -2 £335 x Ly - , γὰρ τὸν χρησμὸν τοῦ AnóAAovoc. 729. τὴν ὀξέως μετελϑοῦσαν αὐ- 

τόν (Gl. m!). 130. γενεάν (ml). — Παἴου, Οἰδίποδος, Ἐτεοκλέους. 

— διὰ μέσου (ml). 731. πόλλωνος εὖτε “άϊος: τὸ φιλάνϑρω- 
- - ΄ x , [4 T 

πον τοῦ ϑεοῦ ἐμφαίνεται διὰ τούτου. ὅταν, φησίν, ὃ AnóAÀww τρὶς 

εἴπῃ τῷ Jake νμὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοχα, ἐπεὶ χτενεῖ σε ὃ φύς« 

(Eurip. Phoen. 18sq.). αὐτὸς δὲ παρωσάμενος τὰς τοῦ ϑεοῦ ἐν- 

τολάς, ὑπὸ τῶν ἡδονῶν αὐτοῦ καταχρατηϑεὶς συνῆλθεν τῇ Ἰοκάστῃ. 

τὸ δὲ ἑξῆς, εὖτε “άϊος κρατηϑεὶς ὑπὸ τῶν αὐτῷ φέλων ἡδονῶν" ἢ 
" -" ^ , - ΄ ^ M , 

ἀντὶ τοῦ τῆς γυναικός. κρεῖσσον (κρείσσω schol. rec.) γὰρ τὰ πάϑη 

τῶν λογισμῶν. 732. τὸ φιλάνθρωπον τοῦ ϑεοῦ διὰ τοῦ τρὶς 
5 ’ , ^ e € , 

ἐμφαίνει. 184. σωϑήσεται yàp οὕτως T7) πόλις. 

723. xai γαΐα χόνις Hermann. 725. χαϑαρμοὺς recc.: χαϑαρκκ 

M, χαϑαρμα m, ὃν super μα scripsit ml. 72. παλαιοῖσι recc.: za- 
λαιοῖσ M. συμμιγεῖσ (ξ scr. super σ m) M. 729. παρβασίαν Porson: 

παραβασίαν M. ὠχύπονον M, « inseruit M vel m. 132—934. βία (βίαι 
H 

m) .. μεσομφάλοισ | . . ϑνάκσχοντα (H scr. m)|. . σώξειν πόλιν M. 

I 

b 
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str. ὃ. χρατηϑεὶς ἐχ φίλων ἀβουλιᾶν 135 

ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτῷ, 
, 5^5 , πατροχτόνον Üiiuó0av, 

ὅστε ματρὸς ἁγνὰν 

σπείρας ἄρουραν, ty' ἐτράφη, 

ῥίζαν αἱματύεσσαν 740 

ἔτλα : παράνοια συνᾶγε 

νυμφίους φρενώλεις. 
. -- - Ὑ 

antistr. 9. χαχῶν δ᾽ ὥσπερ ϑάλασσα χῦμ᾽ ἄγει, 
* Χ , x 3 , τὸ μὲν mttvov, ἄλλο δ᾽ ἀείρει 

τρίχαλον, ὃ χαὶ περὶ πρύ- 745 

ἕναν πόλεως χαχλάζει. 

μεταξὺ δ᾽ ἀλχὼ Ot ὀλίγου 

τείνει πύργος ἐν εὔρει. 

735. οἷς ἐκοινώσατο τὸν γρησμόν. 740. ὑπερβατόν, σπεξ 
ρας ῥίζαν αἱματόεσσαν (Gl.). 741. ἔτλα. παρ᾽ dvoía: ἔτλῃ δὲ 

ἀγνοίᾳ συναγαγεῖν τοὺς γάμους ὃ τὰς φρένας βλαβείς. T) δὲ ἄγνοια, 

φησέ, τὰς φρένας ἀπολλύουσα συνήγαγεν. 742. γάμους (Gl.). 

743. καχῶν δ᾽ ὥσπερ ϑά(λασσα): τὰ xaxà ὥσπερ ϑαλάσσῃ ἔοικεν, 

xai τὰ μὲν ἐπὲ “αΐου γέγονε, τὰ δὲ ἐπὶ Οἰδέποδος, τὰ δὲ νῦν: ἅτινα 

βρέμει περὶ τὸ ἄκρον τῆς πόλεως. 744. »πρὸ μέν τ᾽ ἄλλα, αὐὖ- 

τὰρ ἐπ᾽ ἄλλα« (Hom. N 799). — τὸ μὲν πέτνον: οὕτως λέγει, τὸ 
μὲν πίπτει, τὸ δὲ διεγεέρεται, τὸ δὲ mepl τὴν ναῦν προσρήγνυται. 

747. μεταξὺ δ᾽ dàÀxd: μεταξὺ δὲ ἡμῶν OU ὀλίγου ἐστὶν ἡ τῶν πο- 

λεμέων δύναμις τῆς ἡμετέρας, καὶ τὸ διάστημα ὃ πύργος ὃ διείρο- 

yov ἐστί. 748. ἐν πλάτει, ἐν μεταιχμίῳ (GL). 

735. χρατηϑεὶς Pauwio auctore Porson: χρατηϑεὶσ δ᾽ M. ἀβουλιᾶν 

Dindorf: ἀβουλίαν M. 136. ἐγείνατο recc.: γείνατο M. 738. ματρὸσ 
5 

M, μὲν zpóc in marg. ml. 741. ἔτλη M (superscr. m) παράνοία ut 
εἰσ 

videtur M, παράνοιαι m. σύναγε M, συνάγαγε m!. 749. φρενώλησ 

(ete scr. m!) M. 745. πρύμναν | M. In marg. ἔτ M. 747. μεταξὺ 
ex interpretamento ortum videtur (ἀλχὰ δὲ. v ὀλίγῳ). 
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δέδοιχα δὲ σὺν βασιλεῦσι 

μὴ πόλις δαμασλῇ. 750 

str. 4. τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν 

βαρεῖαι χαταλλαγαΐ" τὰ δ᾽ ὀλοὰ 

πενομένους παρέρχεται, 

πρόπρεμνα δ᾽ ἐχβολὰν φέρει 

ἀνδρῶν ἀλφηστᾶν 755 
»* P4 , 
ὄλβος ayav παχυνϑείς. 

. FE u ^ - Ἁ , » - ΄ antistr. 4. τίν᾽ ἀνδρῶν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐϑαύμασαν 

ϑεοὶ xai ξυνέστιοε πόλεος ὃ 

πολύβοτός τ᾽ αἰὼν βρυτῶν, 

ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν coy, 760 

751. τέλεια γὰρ παλαιφ(άτων): τὸ τέλεια ἀντὲ τοῦ τέλειαι" ὑφρῆκεν 

δὲ τὸ i διὰ τὸ μέτρον. 752. βαρεῖα: καταλλα(γαΐί): δυσχερὲς τὸ 

φιλιωϑῆναι αὐτοὺς διὰ τὰς κατάρας. 152. τὰ δ᾽ ὀλοά: τὰ δὲ δεινὰ 

τελούμενα οὐ παρέρχεται ἡμῶν. 753. οὐχ ἵσταται (m!). 154. 

πρόπρυμνα δ᾽ éxfoA(Qv): ὅταν δὲ παχυνθῶσιν ot ἄνδρες τῷ ὄλβῳ, 

τότε ὅλου τοῦ φόρτου ἐκβολὴν ποιοῦνται. τοῦτο δὲ πρὸς ᾿Ετευκλέα. 

ἐκβολῶν δέ, τῶν ὑβριστῶν, οἷον δι᾿ ἐκβολῆς ὑβριζόντων. 155. φρο- 

νέμων (m). 757. παρὰ τοῦτο οὖν (παρὰ τὸ »ἣν Oberdick) Οὐδὲ 

πους τὸ πρῶτον εὐδαίμων ἀνήρ« (Eur. frg. 157). 759. πολύβοτός 

τ᾽ αἰών: ὁ ὑπὸ πολλῶν ἐμβατευόμενος ἀνδρῶν. ἢ ὃ ἐπιπολὺ ἐχτει- 

νόμενος. 760. ὅσον τότ᾽ Οἰδέπουν ciov: ὅσον ϑαυμασϑῆναε καὶ δο- 

ξασϑῆναι ἐποΐγσαν. καὶ Εὐριπίδης »(adde ἦν) Θἐδέπους τὸ πρῶτον εὐ- 

υχὴς ἀνήρ«. ἀναρπαξάνδραν δὲ τὴν ἀναρπάξασαν πολλοὺς τῶν ἀν- 
2 “ἢ δρῶν. --- κακὴν μοῖραν (162). — μεταπλασμὸς τοῦ ἀναρπάξανδρος. 

749. συμβαλεῦσι M, σὺν βασιλεῦσι τα". 751. τέλειακ M, literae 
a et rasurae amplius a superstruxit et οὐ super a scr. ml. ἀρᾶν Bothe: 

ἀραι M. 153. πενομένους Buecheler: πελόμεν᾽ (τελόμεν᾽ ml) οὐ M. 

754. πρόπρεμνα scripsi: πρόπρυμνα M. — ἐκβολῶν M, ὦ in à mutavit 

ml, supra o aliquid erasum et scripsit à» manus alia rec. 758. scri- 

bendum ὀϑνεῖοι ξυνέστιοι. — πόλεος ó Dindorf: πόλεωσ M. 759. πο- 

λύβατος ex schol. Blomfield. ἀγὼν Weil. 760. iov (accent. ex corr.) M. 
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τὰν ἁρπαξάνδραν 

χῇρ᾽ ἀφελόντα χώρας; 

str. ὅ. ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων 

ἐγένετο μέλεος ἀϑλίων 

γάμων, ἐπ᾿ ἄλγει δυσφορῶν 765 

μαινομένᾳ xpaóta 

δίδυμα χάχ᾽ ἐτέλεσεν" 

πατροφόνῳ yspi τῶν 

χρεισσοτέχνων ὀμμάτων ἐπλάγχϑῃ" 

antistr. ὅ. τέχνοισιν δ᾽ ἀρὲς 710 

ἐφῆχεν ἐπιχότους τροφᾶς, 

αἰαῖ, πιχρογλώσσους ἀράς, 

xat σφε σιδαρονόμῳ 

διὰ χερί ποτε λαχεῖν 

768. ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίρρων: ἐπεὶ ἔμφρων ἐγένετο, ἐπεὶ συνῆκεν ὃ 

ἔπραξεν κατὰ τῆς μητρός. εὐδαζμων γὰρ ἦν κατὰ πάντα πρὸ τοῦ 

μάϑη (μαϑεῖν schol rec.) τὸ μητρομέξιον. δίδυμα δὲ κακὰ ἔφη τὸ 
- , - ld a ^ ' ' esu m τῶν δύο ὀρϑαλμῶν στερηϑῆναι. ἕν γὰρ κακὸν τὸ ἑνὸς στερηϑῆναι, 

δύο δὲ τὸ ἀμφοτέρων: ἢ τοὺς περὶ Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνεέκη γεννή- 
c3 - ^ ΄ ΄ € 2 ΄ P] Y 

σας, 0? ἦσαν τῶν ὀρϑαλμῶν xpsíccoveg. ὀμμάτων δ᾽ ἐπλάγχϑη ἀντὲ 

τοῦ ἐστερήϑη τῶν κρειττόνων ὀμμάτων. λέγει δὲ τῶν περὲ Ἐτεοκλέα 

καὶ Πολυνεέκην (1. ἢ Ἐτεοχλέα καὶ Πολυνείκη γεννήσας. 169. λέγει 

τῶν περὲ Ἐτεοκλέα καὶ Πολυνείκην, o? ἦσαν .. κρειττόνων ὀμμάτων). 

108. τῇ τὸν πατέρα φονευσάσῃ χειρί (6!.). 769. ἐχωρίσϑη ((!].). 

111. ἐπικότους τροφάς: ἐπιβλαβεῖς δὲ ἐντολὰς περὲ τροφῶν ἐφῆκεν 

αὐτοῖς. 118. xaí σφε σιδαρονόμῳ: καὶ τοῦτο ἐπηράσατο διὰ 

σιδήρου αὐτοὺς τὴν οὐσίαν κτήσασϑαι. 

161. τὰν ἁρπαξάνδραν Butler et Hermann: ἀναρπαξάνδραν M. 

764. ἔγεντο Arnaldus. 166. xpaóía Turnebus: xapóíat M. 761. 

ἐτέλεσαν mut. in ἐτέλεσεν M. 169. χρείσσω τέχνων M, χρεισσοτέχ- 

νων m. ὀμμάτων Burton: δ᾽ ἀπ’ ὀμμάτων M (δ᾽ ὀμμάτων rec., ἀπ᾽ Óp- 

μάτων recc.). Ἴ10. τέχνοισιν δ᾽ ἀρὰς Hermann: τέχνοισ δ᾽ ἀραίασ M. 

711. τροφὰσ M. (τροφᾶς rec.) 714. διὰ yspí Porson: διαχειρίαι M. 
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χτήματα" νῦν δὲ τρέω T5 

μὴ τελέσῃ xapQtmoug "Eowic. 

ΑΓ. ϑαρσεῖτε, παῖδες μητέρων τεϑραμμέναι. 

πόλις πέφευγεν ἦδε δούλιον ζυγόν" 

πέπτωχεν ἀνδρῶν ὀβρίμων χομπάσματα, 

πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε xai χλυδωνίωου 180 

πολλαῖσι πληγαῖς ἄντλον οὐχ ἐδέξατο. 

στέγει δὲ πύργος, χαὶ πύλας φερεγγύοις 

ἐφραξώμεσϑα μονομάγοισι προστάταις. 

χαλῶς ἔχει τὰ πλεῖστ᾽ ἐν ξξ πυλώμασιν᾽ 

τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδομαγέτας 785 
x - ^t * 

ἄναξ AnolÀew ster, Οἰδίπου γένει 

χραίνων παλαιὰς Μαΐου δυσβυυλίας. 

ΧΟ. τί δ᾽ ἐστὶ πρᾶγμα νεόχοτον πόλει πλέον; 

776. 7 χάμπτουσα τῶν χολαζομένων τοὺς πόδας. οἱονεὶ ἣ συμ- 
ποδίξουσα xal μὴ ἐῶσα φυγεῖν. 111. ϑαρσεῖτε, παῖδες: ἄγγε- 
λος ὃ xai πρότερον ἀπαγγείλας περὶ τῆς τῶν Ἀργείων ἐφόδου, οὗτος 

xal νῦν ἀπαγγέλλει: τὴν ἀδελφοχτονίαν. συγγενεῖς, ἢ δειλαέ, ὑπὸ 

μητέρων ἁπλῶς (ἀἁπαλῶς Vict.) τραφεῖσαι. 119. τὰ παλαιὰ ab- 

τῶν χκομπάσματα (Gl.). 780. πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε: ἀλληγορεῖ 

πάλιν, καὶ λέγει ὅτε πολλῶν προσβαλόντων τῇ πόλει οὐδεὶς εἰς αὐτὴν 

εἰσέπεσεν. 781. τοῦ κύματος τὸ ὕδωρ. 785. τὰς δ᾽ ἑβδό- 
μας: ἀξιοπίστως xal τὸν ἀριϑμὸν τῶν πυλῶν εἴρηκεν. 7) γὰρ ἕβ- 

δόμη, φησί, πύλη, ἵνα τὰ μαντεύματα τοῦ AzólÀevoc τὰ “αΐῳ δο- 

ϑέντα τέλος λάβῃ. ἑβδόμῃ γὰρ ἐγεννήϑη Ἡπόλλων. πέπονϑεν οὖν 

οὐχὲ αὐτὴ T, πύλῃ ἡ ἑβδόμη, ἀλλὰ ὃ φυλάττων αὐτὴν Ἐτεοκ)ῆς. — 

ἐν ἑβδόμῃ γεννηϑεές. 786. ἔσωσεν. 788. νεωστὶ χατε- 

σχευασμένον. 

Tii. fort. ϑαρσεῖτ᾽, ἀρίστων. 718. δούλιον rec.: δούλειον M. 
119. πέπτωχεν recc.: πέπτωχεν δ᾽ M. 783. ἐςραξάμεσϑα recc: ἐφρα- 

ξάμεϑα Μ. 784. χαλῶσ M, A' super e adscripsit τη]. 

P—— -—-—r Sg" ———t 07070 v7 
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AI. [πόλις σέσωσται" βασιλέως δ᾽ ónoenopot] 
ἄνδρες τεϑνᾶσιν ἐχ γερῶν αὐτοχτόνων. 190 

, , 2 " F - t , 

ΧΟ. τίνες; τέ δ᾽ εἶπας; παραφρονῶ φύβῳ λόγου. 
- - x ΒΥ) , 

AI. φρονοῦσα νῦν ἄχουσον, Οἰδίπου τόχω 

ΧΟ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὲ τῶν χαχῶν. 

AI. οὐδ᾽ ἀμφιλέχτως μὴν χατεσποδημένοι. 

ΧΟ. ἐχεῖϑι χεῖσϑον; βαρέα δ᾽ οὖν ὕμως φράσον. 795 
- y 

X0. οὕτως ἀδελφαῖς γερσὶν ἠναίροντ᾽ ἄγαν; 
eo € " ' τ , - σ 

AI. οὕτως ὁ δαίμων χοινὼς ἦν ἀμφοῖν ἅμα. 

αὑτὸς δ᾽ ἀναλοῖ δῆτα. δύσποτμον γένος. 

τοιαῦτα χαίρειν xai δαχρύεσϑαι πάρα" 

πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, 800 
' E ΄ ,F5 δ , δισσὼ στρατηγώ, διέλαγον σφυρηλάτῳ 

Σχύϑῃ σιδήρῳ χτημάτων παμπησίωαν. 

ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ γϑόνα 

πατρὸς χατ᾽ εὐγὰς δυσπότμους φορούμενοι. 

-' πόλις σέσωται: βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν 805 

πέπωχεν αἷμα γαῖ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ - L r ὥ LH 7) * 9 1 . 

793. προεῖπον γὰρ αὐτά. 194. ἀμφιβόλως (6!.). 195. 

ἐχεῖϑε κἦλϑον: εἰς τοσοῦτον ἦλϑον ὥστε xal φονευϑῆναι τὸν βασι- 

λέα; 798. αὐτὸς δ᾽ ἀναλοῖ: ὃ Ἡπόλλων ἀναλίσκει τὸ τοῦ Οἰδέ- 

ποδὸς γένος. 802. τὴν περιουσίαν (Gl. m!). 803. ὅσον ἐνταφῆναι. 

789. paragraphus praefixa in M.  faeuéwee M, sie superscr. ml. 

Versum ut ex 805 illatum delevit Porson. 190. ἅνδρες Porson: ἄν- 
ópec M. γερῶν recc.: γειρῶν Μ. αὐτομάτων M, xróvov super μάτων 

scr. m ut videtur. 791—97. paragraphi praefixae in M. 192. 

τόχω Dindorf: róxos M, γένοσ superscr. m ut videtur. 793. οἷ 
ἐγὼ M. 794. χατεσποδημένω Dindorf. 795. χεῖσϑον M, HÀ 
super eic scr. m. Versus pro v. 793 eiciendo interponendus. 796. 
in marg. ζτ M. 796sq. ἠναέίρονϑ᾽ ἅμα. . ἀμφοῖν ἄγαν ANauck. 

798. nuntii nota praefixa in M. δ᾽ M, Γ᾽ superscr. τη]. 799. δα- 
6 

χρύεσϑαι (c superscr. m!) M. 8083. ἐνταφῆ et in marg. ὅτ M. γύόνα 

Brunck: γϑονὸσ M. 805. σέσωσται scripsi: σέσωται M. βασιλέοιν 

recc.: βασιλείοιν. 806. γᾶν M, yai ml. fort. ἐπαλλήλῳ. 
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X0. ὦ μεγάλε Ζεῦ xal πολιοῦχοι 
δ PE [a] ' 214 ΄ 

δαίμονες, ot δὴ Κάδμου πύργους 
, e. 

τούσδε ῥύεσϑε, 
, , , ,.- 

πότερον γαίρω χἀπολολύξω 810 

πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι, 

ἢ τοὺς μεγεροὺς xat δυσδαέίμονας 
΄ ΄ « , 

ἀτέχνους χλαύσω πολεμάρχους; 
ο LELJEP] “Ὁ ) 2 , ot δῆτ᾽ ὀρϑῶς xac! ἐπωνυμίαν 

χαὶ πολυνειχεῖς 815 

ὥλοντ᾽ ἀσεβεῖ διανοίᾳ. 
me Ft ^ , 

str. ὦ μέλαινα xat τελεία 

γένεος Οἰδίπου τ᾽’ ἀρά, 

χαχόν με χαρδίαν τι περιπίτνει χρύος. 
Y - PV ΄ 
ἔτευξα τύμβῳ μέλος 820 

807. ὃ τρόπος ἐξοχή. »Ζεῦ ἄλλοι τε ϑεοίκ (Hom. Ζ 476). 

810. πότερον rya(ow: φρονέμως ὃ ποιητὴς μέσην ὁδὸν ἔδραμεν, καὶ 

σωϑείσης τῆς πόλεως ἄτοπον (ἡγεῖται add. Robort. τὸ ϑρηνεῖν. 

xal »οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσιν εὐχετάασϑαικα (Hom. y 

412). — μετὰ γαρᾶς παιανέσω (ml). 818. ἐπὶ κακῷ τεχϑέν- 
τας. --- ἢ τοὺς μὴ τεκνοποιήσαντας (ml). 814. o? δῆτ᾽ ὀρϑῶς: 

ὀρϑῶς οὖν καὶ ἐπωνύμως Ἐτεοκλῆς (primum scripserat ᾿Ετεοκλεῖζ) 

xai Πολυνεέκεις ἐκλήϑησαν. 817. καὶ τελεία γένεος : καὶ τελουμένη 

ἐπὶ τῷ γένει τοῦ Οἰδίποδος ἀρά. 819. περιπίπτει φόβος καχοῦ. 

820. ἔτευξα τύμβῳ μέλος: τὸ ἑξῆς, κλύουσα αὐτοὺς δυσμόρως ϑα- 

γνόντας ὑπὸ δορὸς ἀλλήλων ἐπιτυμβίδιον ϑρῆνον ἔτευξα, ὡς θΘυιάς. — 

ἐπιτάφιον (ml). 

807. πολιοῦχοι Pauw: πολισσοῦχοι M. 809. ῥύεσϑαι in ῥύεσϑε" 
corr. M. 811. genuina videntur πόλεως dotvei ον... 815. 

ante xai lacunam notavit Stanley. 816. ἀσεβῆ corr. in ἀσεβεῖ M. 

819. χαρδίαν recc.: χαρδίαι M. τα M, : in rasura addidit m. 819. 
περιπίτνει M, περιπιτνεῖ ml, Versuum 820—24 et 828—32 sedes 
permutanda videtur. 
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Θυιάς, αἱματοστα͵ εἴς 

νεχροὺς χλύουσα δυσμόρως 

ϑανόντας" 7, δύσορνις ἅ- 

δὲ ξυναυλία δορός. 

antistr. ἐξέπραξεν, οὐδ᾽ ἀπεῖπεν 895 

πατρόϑεν εὐχταία φάτις" 

βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι Μαΐου διήρχεσαν. 

μέριμνα δ᾽ ἀμφὲ πτόλιν. 

ὑέσφατ᾽ οὐχ ἀμβλύνεται. 

ἰὼ πολύστονοι, τόδ᾽  &ip- 830 

γάσασϑ᾽ ἄπιστον: ἦλϑε δ᾽ ai- 
lj ΄ , ? ΄ 

αχτὰ πήματ᾽ o0 λόγῳ. 

Táó' αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος" 
- ΄ Ὁ ΄ 

διπλαῖ μέριμναι, διδυμανορέα 

Δ Ὡς TN ^ ΄ ΄ 5 -" c ^ 
823. ἡ 0Ucopyrc ἅδε: δυσοιώνιστος γέγονεν αὐτοῖς T) συμφορὰ 

τῆς μάχης. ἐπὶ xaxà συνῆλθον εἰς μάχην. 825. οὐδ᾽ ἀπεῖπεν: 

οὐκ ἀπηγόρευσεν τὸ ποιῆσαι τὰ δεινὰ παρὰ (ἡ ἀρὰ Kirchhoff) Οὐδέ 
1 , ΄ ) ποδος. 827. ἐπεὶ οὐκ & τον πόλλωνι. 828. μέρῳμνα ὃ 

ἀμφὲ πτό(λιν): ἢ δὲ gpovcíc, ἣν ἔσχεν ὁ duoc περὶ τὴν μίξιν, καὶ 
τὰ ϑεσπίσματα παρὰ τοῦ ϑεοῦ xal τῆς πόλεως οὐχ ἡσύχασεν, οὐκ 

ἀμβλύνεται, φησίν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου ὀξέως τελεῖται (1. ffoulaf: 
ε περὲ τὴν μέξιν. — μέριμνα δ᾽ ἀμφὲ πτόλιν: fj ὃ δὲ φροντές, ἣν ἔσχεν 

ὅ 4dtoc περὲ τῆς πόλεως, καὶ τὰ ϑεσπίσματα παρὰ τοῦ ϑεοῦ, οὐκ 
ἀμβλύνεταει, oby ἡσύχασεν, φησίν, ἀλλ᾽... τελεζταὺ. 829. dnpax- 

τεῖ (Gl. m!). 832. αἰακτά: ϑρηνητικά, — ἀλλ᾽ ἔργῳ. 898. 

τάδ᾽ αὐτόδηλα: αὐτὰ δὲ ταῦτα φανερά. ὁρᾷ ὃ γορὸς τὰ σώματα 

βασταζόμενα. — ὁμολογούμενος (Gl.). 

821. ϑ»ὰσ M, v in rasura scripsit τ]. ϑυὰς ὡς rec., cfr. schol. 820, 

θΘυιὰς ὥς, αἱμοσταγεῖς Heimsoeth. 822. δυσμόρως schol. 820 et recc.: 
δυσφόρωσ M. 893sq. ἅ} δε M. 831. fort. ἄελπτον. 833 
— 846 duo, ut videtur, choreutae colloquuntur. 833. zp«roc M, οὔπ 

in rasura scr. ml, 834. διπλαῖν μερίμναιν M, corr. m. διδύμ᾽ (δίδυμ᾽ 

m) ἀνορέα M, διδυμάνορα recc. 

Aeschylus ed. Wecklein. 12 
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xáx' αὐτοφόνα, δίμοιρα c&- 835 

λεια τὰ πάϑῃ. τί φῶ; 

Τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ πόνοι πόνων 

δόμων ἐφέστιοι; 

᾿ἡλλὰ γόων, ὦ φέλαι, xav" οὖρον 

ἐρέσσετ᾽ ἀμφὲ χρατὶ πόμπιμον χεροῖν 840 

πίτυλον, ὃς αἰὲν δι ᾿ἠγχέροντ᾽ ἀμείβεται 

τὰν ἄστονον μελάγχροχον 

ναύστολον ϑεωρίδα, 

τὰν ἀστιβῇ AnóAAo- 

νι, τὰν ἀνάλιον, ᾿ 845 

πάνδοχον εἰς ἀφανῆ τε γέρσον. 

'Ajàà γὰρ ἧχουσ᾽ αἴδ᾽ ἐπὶ πρᾶγος 

πιχρὸν "Avttyóvg τ᾽ ἦδ᾽ ᾿Ισμήνῃ, 

δρῆνον ἀδελφοῖν" o0x ἀμφιβόλως 

οἶμαί σφ᾽ ἐρατῶν ἐχ βαϑυχόλπων 860 
΄ e y 2 - 

στηϑέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. 

885. xáx' αὐτοφόνα: ἀλληλοχτόνοι γὰρ ἐγένοντο. 838. ἢ τὰ 

χαχὰ ἀπὸ τῶν κακῶν οἰκεῖ ἐν τῇδε τῇ ἑστία καὶ τοῖς οἴκοις τούτοις. 

841. κτύπον (Gl. m!). 842. τὴν μέλαν λαῖφος ἔχουσαν (Gl. ml). 

843. τὴν διάγουσαν τοὺς νεχρούς. --- ναύστολον ϑεωρέδα: οὐ (σημείω- 

cat ὅτε Heimsoeth) τὴν τοῦ Χάρωνος ναῦν ϑεωρίδα εἶπεν. κυρίως δὲ 

τοῦ ἠπόλλωνος ἣ εἰς Δῆλον ἀπερχομένη. λέγεις δὲ (adde ἄστονον) 

ὅτε ταύτην δδὸν ϑεωρητικὴν (ϑεωρικὴν Dindorf) ὥσπερ οἷδεν (δδεύει 

Heimsoeth) ὃ στόνος τὴν ἐπὶ τὸν "Aycpovra, τὴν ἀνήλιον, ἣν μηδὲ 
ἥλιος ὁρᾷ, ἢ τὴν ἀναπνοήν. ἁγνὴ γὰρ ἐκείνη T εἰς Δῆλον ἀπιοῦσα. 

πάνδοκον δέ͵ ἐπεὲ πάντας δέχεται τοὺς ἀποϑνήσκοντας. 845. ἐφερ- 

μηνευτικόν (Gl. mt). 847. ἐπὶ τὸ πρᾶγμα, τουτέστιν ἐπὶ τὴν 

συμφορὰν at ἀδελφαὶ τῶν βασιλέων. 

899. γόων recc.: γόον M. οὔρων ut videtur M, οὖρον mt. 841. in 

marg. ζτ M. 849sq. τὰν ναύστολον μελάγχροχον ϑεωρέδα Dindorf, cfr. 

Thom. Mag. p. 181, 10 qui ex hoc loco adfert ναύστολον μελάγχροχον 

ϑδϑεωρίδα. 844. ἀστιβεῖ ante corr. M. 846. ἀχανῆ Meineke. 847 

— 859 coryphaeus recitat. 850. o«ua« M, οἶμαί ml. 
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ἡμᾶς δὲ Otxy πρότερον φήμης 

τὸν δυσχέλαδόν δ᾽ ὕμνον '"Epwboc 

ἀχεῖν Atóa τ᾽ 
5 * —- 29 , 7» 

&/Üpóv παιᾶν᾽ ἐπιμέλπειν. 855 
c - ͵ - e , 

io, δυσαδελφόταται πασῶν ὑπόσαι 

στρόφον ἐσϑῆσιν περιβάλλονται, 

χλαίω, στένομαι, xai δόλος οὐδεὶς 

μὴ ^x φρενὸς ὀρϑῶς ue λιχγαίνει. 

str. ᾿ὼ ἰὼ δύσφρονες, 800 

φίλων ἄπειστοι xai χαχῶν ἀτρύμονες, 

πατρῴους δόμους ἑλόν- 
A) ' 2 Ἂν τες μέλεοι σὺν αἰγμᾷ. 

ἠϊέλεοι δῆδ᾽ ot μελέους ϑανάτους 

ηὕροντο δόμων ἐπὲ λύμῃ. 865 

852. ἡμᾶς δὲ δέκη npóc(spov): δέκαιον ἡμᾶς προκατάρχεσϑαι ὡς 

προαχουσάσας (προᾳδούσας Oberdick), ὑπακούειν δὲ ἐκείνας. 855. 
v ^ M ^ 2 » 

ἔστε γὰρ καὶ παιὰν ἐπ ἀγαϑοῖς. 856. i) δυσαδελφότ(ατας): 
EN ^ , - ΄ ο , ΄ * M ὦ δυσαδελφόταται πασῶν παρϑένων at μέτρας (μήτρας m) κατὰ τὴν 

φϑορὰν (l κατὰ τὰ φάρεα) λύονται (ἐνδύονται Heimsoeth). ἀντὲ δὲ 

τῆς μέτρας (μήτρας m) καὶ ζώνης νῦν στρόφον εἶπεν. 858. στέ- 

νομαι: dycl τοῦ στένω ᾿Δἀττικῶς. καὶ γὰρ ἰατρεύομαε καὶ ἀλεύομαι 

φασέν. 859. ὅτε οὐκ ἐκ φυχῆς ϑρηνῶ. 861. ἐν κακοῖς ἀκ- 

μῆτες. 862. πατρῴους δόμους ἑλόντ(ες): αἴτιος τῆς ἁλώσεως 

γενόμενοι, πορϑήσαντες, ἐρήμους ποιήσαντες τῷ ξίφει. 

854. ἠχεῖν Elmsley (ἀχεῖν Lachmann): ἐαχεῖν M. 854. 855 coniunc- 

tos habet M. 855. £y pàv M, ἐχϑρὸν ml. ἐπιμέλπειν (à ex c fecit m) M. 

856. τὸ ἕτερον μέρος τοῦ γοροῦ praescriptum in M. 860—940 sic no- 

tantur in M, ut 860, 864, 866, 878, 879 (ante πεπλαγμένουσ). 880. 883. 

895. 899. 910 paragraphi praefixae, 900 (ante daixr7po). 923 chori, 906 he- 

michorii, 917. 933 Ismenae, 929 Antigonae nota praescripta, 895. 896. 

898 notae erasae sint, 860. 864 hemichorii notam m addiderit. 860 

— 63 et 866—869 totus chorus, 864sq. et 870sq. coryphaeus habere vi- 

detur. 861. ἄπειστοι Hartung: ἄπιστοι M. 862. δόμους πατρῴους 

Schuetz. 863. ἀλχᾶι M, yp. αἰχμᾶι m. 865. εὕροντο M. 

12* 
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antistr. ᾿Ιὼ ἰὼ δωμάτων 

ἐρειφίτοιχοι xal πιχρὰς μοναρχίας 

ἰδόντες, ἤδη διήλ- 

λαχϑε σὺν σιδάρῳ. 

Κάρτα δ᾽ ἀληϑῆ πατρὸς Οἰδιπόδα 870 

πότνι᾽ ᾿βρινὺς ἐπέχρανεν. 

str. 1. 4ε εὐωνύμων τετυμμένοι, 

Tecoppévot ὃδῆϑ᾽, 

Ὁ μοσπλάγγνων τε πλευρωμάτων 

ων ED TS e 

TM , aiat δαιμόνιοι, 875 
», el NP , , 

Qtat ὁ ἀντιφόνων 

ϑανάτων ἀραί. 

Διανταίαν λέγεις δόμοισι xai 

868. τὴν ἔσην μοῖραν λαχόντες. — ἤδη διήλλαχϑε: ἡ διαλλαγὴ 

ὑμῶν οὐκ ἐπὲὶ φιλίᾳ γέγονεν. ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀναιρέσει τῇ (adde μετὰ) σι- 

δήρου. 810. κάρτα δ᾽ ἀληϑῆ: τῷ ὄντε ἡ τοῦ Οἰδέποδος ᾿Βρινὺς 

ἐτελείωσε τὰς ἐχεζου ἀρὰς κατὰ τῶν παέδων. 872. δὲ εὐωνύ- 

μων: τὸ ἑξῆς, διήλλαχϑε (adde τετυμμένο δε εὐωνύμων. τοῦτο 

δὲ συμβαίνει ἐν τοῖς κατὰ τὸ ἐναντίον ἱσταμένοις. 874. Ópo- 

σπλάγχνων τε πλε(υρωμάτων)ὴ: οἷον διαμπὰξ ἀλλήλων τὰς πλευρὰς 

τρώσαντες. ἕχάτερος γὰρ τῶν μονομαχούντων τὸ ἀριστερὸν πλευ- 

ρὸν τοῦ ἀντιπάλου τιτρώσκειν βούλεται. οἷον διὰ τῶν πλευρῶν αὐὖ- 

τῶν καϑήκασιν (]. αὑτῶν καϑεέκασιν) ot ὁμόσπλαγχνοι. 818. διαν- 

ταέαν λέγεις πλα(γάν): πληγὴν λέγεις διαμπὰξ γενομένην, xal ἐπὲ τῶν 

σωμάτων xal éni τῶν οἴκων. ἄμφω γὰρ ἔχει κακῶς. 

867. ἐρειφέτοιχοι recc.: ἐρριψέταχοι M, ἐρριφέτοιχοι ml. Post 869 
interpretationem οὐχ ἔτ᾽ ἐπὶ quía, ἀλλ᾽ ἐπὲ φόνῳ διεχρίϑητε in M uno 

versu perscriptam eiecit Triclinius. 870. χαταρὰς ἤδη Burgard, fort. 

χαταρὰς O59" 5$. 872—940. hemichoria ita alternare videntur, ut in 

str. et ant. eandem utrumque partem habeat. 873. δῦτα M. Post 

874 lacunam notavit Lachmann. 878sq. λέγεισ πλαγὰν (ex λέγει σπλή- 
y 

yàv corr. m!) | δόμοισι (δώμοισε ante. corr.) . . σώμασιν | . . ἐνέπω (super- 

scr. m) | M. z4ayàv delevit Elmsley. 
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σώμασιν πεπλαγμένους [ἐννέπω] 

ἀναυδάτῳ μένει 880 

ἀραίῳ τ᾽ ἐχ πατρὸς 

ob Otyógpowt πότμῳ. 

antistr. 1. Διήχει δὲ xal πόλιν στόνος, 

Στένουσι πύργοι, 

Στένει πέδον φίλανδρον" μενεῖ 885 

χτέανά τ᾽ ἐπιγόνοις, 

δι’ ὧν αἰνομόροις, 
"2 - - v 

δι᾿ ὧν νεῖχος ἔβα 

xat ϑανάτου τέλος. 

᾿Εμοιράσαντο δ᾽ ὀξυχάρδιοι 890 

χτήμαϑδ᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν "7" ^ . d A . 

διαλλαχτῆρι δ᾽ οὖν 

ἀμεμφεία φίλοις, 
2 2 2 , N 

οὐδ᾽ ἐπίχαρις Aprc. 

str. 2. Σιδαρόπληχτοι μὲν ὧδ᾽ ἔχουσιν, 895 

^ ΄ ΕΣ ΜΟΥ͂ e CES ΄ ΞΕ ES b 
880. ἀναυδάτῳ μένει: ἀνήρηνται ὑπ᾽ ἀλλήλων ἰσχύϊ μεγάλῃ xoi 

ἀλαλήτῳ. — ἀκαϑέκτῳ ὀργῇ. 8682. οὐχ ὁμονοοῦντες (GL.). 888. 
΄ , ' e A] ^ , - , , 

ὁ τούτων στεναγμὸς ἥῴφατο xai τῆς πόλεως. 885. μενεῖ χτεανά 
20 6x , » Y a , Ὁ, αι 3 , ^ evo 

τ᾽ émyó(vorg): ἄλλοις ἔσται τὰ γρήματα Ot ἃ ἀπώλοντο. ἢ οὕτως, 

τὰ χτέανα ταῦτα, οἷον τὰ ὀνείδη, διήξει μέχρε τῶν ἐπιγόνων. κτέανα 

δὲ εἶπεν ὡς ἐπὶ οὐσίας. οἷον κληρονομήσουσι τῶν παϑῶν ot παῖδες. , 4i / 

890. ὀξυκάρδιοι: ὀξύϑυμοι ὄντες ἐμοιρήσαντο xal διενείμαντο τὰ 

χτήματα ὥστε ἴσον λαχεῖν. φησὶ δὲ τὰς ταφά 892. διαλλακ- c7. τ € 24 ἐν. er ΘΕ ΤΟΣ “Ἑ v S. . LX 

τῆρι δ᾽ οὐκ ἀμε(μφία): μέμφονται δὲ oí φίλοι αὐτῶν τὸν διαλλαχ- B / μ pe . μεμφς [I oc t gt 0t Ut το 

m ὃ TN TR D TT Disonéá 1 τῆρα σίδηρον ὡς μηδετέρῳ γαρισάμενον. — ἀλλὰ μέμφις (ml). 

879. ἐννέπω eiecit Elmsley. 882. οὐ διχόφρονε scripsi: διχό- 
φρονι M. 885. μενεῖ proximo versui addit M. 891. ὥσϑ᾽ M, 
τ super $ scripsit ml. isov M. 899. δ᾽ οὖν scripsi: δ᾽ οὐχ M. 

893. ἀμεμφεία Hermann: ἀμεμφία M. 895. σιδαρόπλαχτοι Robortel- 

lus: σιδηρόπληχτοι M. 
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σιδαρόπληχτοι δὲ τοὺς μένουσι, 

τάχ᾽ ἄν τις εἴποι, τίνες: 
΄ ΄ , 

τάφων πατρῳων λαχαί. 

δόμων μάλ᾽ dydecoa τοὺς 

προπέμπει δαϊχτὴρ γόος αὖ- 900 

τόστονος, αὐτοπήμων, 
N 7 , , , ΄ 

δαϊόφρων, 0) φιλογαϑής, ἐτύμως 
^ , J » , e 

δαχρυγχέων εχ φρενὸς, ἃ 

χλαιομένας μου μωύϑε: 

τοῖὶνὃε δυοῖν ἀνάχτοιν. 905 

antistr. 2. Πάώρεστι δ᾽ εἰπεῖν ἐπ᾽ ἀϑλίοισιν 

ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, 

ξένων τε πάντων στίχας 

πολυφϑόρους ἐν δαί. 

897. τάχ᾽ ἄν τις εἴποι: ὡς ἀνοήτως (l. αἰνιγματωδῶς) αὐτὸ εἰ- 

πούσης ἐρωτᾷ τίνες αὐτοὺς μένουσιν. 898. αξ oxagat (ὡς ad- 

dit Vict.) τὸ »gucóv ἀμφελάχαινενα (Hom. ὦ 241). ΑΒ899. Aséze 

τὸ προπομπά. — μάλ᾽ ἠχὼ ἐπ᾿ αὐτούς (ml). 901. αὐτόστονος: 

ἐν ἑαυτῷ τὸν στόνον ἔγων. ὃ δὲ γόος, φησίν, αὐτοπήμων ἐστίν, ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ τὰ κακὰ ἔγων xal τὰ πολέμια. δαΐφρων δέ, οὐκ ἐπὶ τοῖς 

xaAotg χαέρων. 902. δαΐζων τὰς φρένας (l δαΐρρων δέ, δαΐξων 

τὰς φρένας, οὐ φιλογαϑής., οὐκ ἐπὶ τοῖς καλοῖς χαίρων). 903. 

&x βάϑους ϑρηνῶν (GIl.). 905. κλαιούσης τοὺς δύο βασιλεῖς (Gl.). 

906. πάρεστιν εἰπεῖν: πάρεστιν ἐπ’ ἀμφοτέρων τοῦτο εἰπεῖν. Ó μὲν 

βασιλικῶς ἐχβαλὼν τὸν ἀδελρόν, ὃ δὲ βασιλικῶς ἐπιστρατεύσας. 

907. ἀντέοε γενόμενοι εἴς τε θηβαίους xal Apystouc. 909. μετὰ 

φϑορᾶς ἐλθούσας (Gl.). 

Post 896 verba τετυμμένοι δῆϑ᾽ ὁμοῦ in M ex v. 879 54. repetita omit- 
tunt recc. — 897. τίσ (c in rasura scriptum) M. 899. δόμων ex inter- 

pretatione repetit Prien. ἀγάεσσ᾽ ià Weil. 899—901. δόμων .. 

προπέμπεε![. . αὐτόϊστονοσ.. αὐτοπήμων | M. 902. δαϊόφρων Blom- 
Li 

field: dagpwo M. οὐ Ald.: δ᾽ οὐ M. 903. ἐχ rec.: à" 2x M. 905. 

δυοῖν recc.: δοιοῖν M. 906 sq. πάρεστιν. . ἀϊϑλίοισιν. . ἐρξάτην |. . 

zoAéraw | M. πολέτας rec. 908. τ᾽ ἐπαχτῶν Meineke. ὙΠ ΨΩ ΝΥ ΡΨ ΨΥ ÉMÉBNIPITLLIIAX!XXEAAUG M 
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δΔυσδαίμων σφιν ἣ τεχοῦσα 910 

πρὸ πασᾶν γυναιχῶν ὑπόσαι 

τεχνογόνοι χέχληνται. 
-᾿ Y e , € ὦ ΄ 

παῖδα τὸν αὑτᾶς πύσιν αὑτᾷ ϑεμένα 

τούσδ᾽ ἔτεχ᾽, ot δ᾽ ὧδ᾽ ἐτελεύ- 

cagay ὕπ᾽ ἀλλαλοφόνοις 91ὅ 

γερσὶν ópoozópotaty. 
€ b ΄ 

str. ὃ. ᾿Θμόσποροι δῆτα xal πανώλεϑροι, 

διατομαῖς οὐ φίλαις, 

ἔριδι μαινομένᾳ, 

νείχεος ἐν τελευτᾷ. 920 

ἔπαυται δ᾽ £yÜoc. ἐν δὲ γαίᾳ 
pr L4 

ζύόα φονορύτῳ 
, ΄ Ν᾽ MES o 

pepuxvac* χάρτὰα ὁ εἰσ opatpot. 

πιχρὸς λυτὴρ νειχέων ὃ πόντιος 

ξεῖνος ἐχ πυρὸς συϑεὶς 925 

ϑηχτὸς σίϑαρος" πιχρὸς δὲ γρημάτων 
' A s ' EL . ER -— ΄ 

xaxoc θατῆτας ἄρῃς, ἄραν πατρῳ- 

910. δυσδαίμων, ὅτε ὃν ἔτεκεν ἀνδρα ἔσχεν. 917. ὁμόσπο- 

ot δῆτα καὶ πανώλε(ϑροι): ἀδελφοὶ καὶ πανώλεϑροι γεγόνασιν. ἀλλή- ἢ (8p 9 pot γεγόνασιν, 
λους διατεμόντες ἐν μαινομένῃ ἔριδι πρὸς τῷ τέλει τῆς quovsuxtac. 

4 

ἀποϑανόντων γὰρ πέπαυται τὸ ἔχϑος. 921. ἐν δὲ γαίᾳ Cod: ἡ 

ζωὴ αὐτῶν χέχυται ἐν τῇ φονορρύτῳ γῆ. 923. τῇ συμφορᾷ. — 

xápca δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαι( μοῦ): ὄντως ἀδελφοί εἶσι ταῖς προαιρέσεσι τοι- 

οὔτοι ὄντες. 924. πικρὸς λυτὴρ νεικέ(ων): πόντιος, ὅτε ot Χά- 

λυβες παράλιοξ siot: ἔϑνος γὰρ ἐν τῷ Πόντῳ οἱ Χάλυβες. ὅϑεν ὃ 

σίδηρος. (ἐκ addit Kirchhoff) πυρὸς δὲ συϑείς, ὅτι διὰ πυρὸς 7, 

κατασχευή. 927. xaxóg δατητάς: πικρὸς μεριστὴς ὁ σίδηρος 

910. δυσαίων Dindorf. σφ᾽ ἅ τεχοῦσα H Voss. 911. προπασᾶν 

M προπασῶν m. 913. αὐτᾶσ M. 914sq. τοὺσδ᾽. . ἀλ]λαλοφό- 

νοισ | M. 917. fort. óuoezópotg . . πανωλέϑροις (ὁμοσπόροις . . auv- 

ὠλέϑροις Meineke). 918. ἀφέλοις (ἀφέλαις) H Voss. 920. νεέχκοσ 

M, sed νείχεοσ primitus. 9229sq. C£oà . . μέμιχται | M. φονορύτῳ 

Seidler: φονορρύτω M. 9977. ἔσος δατητὰς Weil. 99'7sq. χαχὸσ 
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αν τιϑεὶς ἀλαϑῆ. 
. M - , antistr. 3. Eyoust μοῖραν λαχόντες, ὦ μέλεοι, 

διοσδότων ἀγέων" 930 
ὑπὸ δὲ σώματι γᾶς 

I » y 

πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. 

᾿Ιὼ πολλοῖς ἐνανϑίσαντες 

πόνοισι γενεάν" 

τελευταῖαι δ᾽ ἐπηλάλαξαν 935 
2 Ἁ Ἁ ' , , ἀραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, τετραμμένου 

παντρύπῳ φυγᾷ γένους. 

ἕσταχε δ᾽ "Acag τροπαῖον ἐν πύλαις, 

ἐν αἷς ἐϑείνοντο, χαὶ δυοῖν χρατή- 

σας ἔληξε δαίμων. 940 

AN. παισϑεὶς ἔπαισας. 

τῶν χρημάτων. ἐπειδὴ ἐπηράσατο διὰ ξιφῶν αὐτοὺς τὴν οὐσίαν 
equa as. 932. γᾶς πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται: πολλὴ τῆς γῆς 
ἀφϑονία ὑποκείσεται αὐτοῖς. ἢ οὕτως, ὑπὸ γῆς δὲ ὃ πολὺς πλοῦτος 
αὐτοῖς κέχρυπται, ἀντὶ τοῦ ἐν ἀφανείᾳ. 933. ot πολλὰ κακὰ ἰδόν- 
τες (ml). 935. τελευτᾷ δ᾽ αἶδ᾽ ἐπηλά(λαξαν): ἐπὶ δὲ τῇ τελευτῇ 
αὐτῶν αἕ ἀραὶ ἐπηλάλαξαν. 936. ϑρηνητικὸς (ϑρηνετικὸς m) χο- 
ρός. --- τὸν ὄρϑιον καὶ εἰς μάχην παρακλητικόν (ml). 937. παν- 
τρόπῳ φυγᾷ γένους: οἷον οὐκ ἔτι φέρει τὰς συμφορὰς τὸ γένος, 
ἀλλὰ δέδωκεν νῶτα τοῖς κακοῖς, τῆς δὲ ἄτης τρόπαιον ἕστηκεν. -- 
τοῦ ἐδέου (ml). 941. παταχϑεὶς ἐπάταξας (Gl.). 

- . ἀρᾶ (mut. in ἀράν) | πατρὸσ τιϑεὶς ἀληϑῆ M. πατρῴαν Bothe. 929. 
ὦ μέλεοι recc.: μέλεος M. 930. διοδότων Bothe, διαδότων Meineke. 
933. ἐπανϑίσαντες Bothe: ἐπανϑήσαντεσ M. Post 934 πόνοισέ γε 
δόμουσ (δόμοισ m!) addit M, delevit Hermann. 935. reAeucaiat 
δ᾽ Hermann: τελευτᾶι δ᾽ ai) M. 938. ἔσταχεν M, δ᾽ supra v» adscr. 

M vel m. τρόπαϊον M. 941—995 sic notantur in M, ut prae- 
ter 941 et 953, quibus nota Ismenae praescripta, et praeter 963sq. 

978sq. (978sq. paragraphi erasae sunt) singulis versibus paragraphi prae- 

fixae sint, nisi quod 949—52, 983, 989 nota carent. Nota Antigonae 

941 praemissa partes recte distribuere coepit Ald. 
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LN. o) δ᾽ ἔϑανες χαταχτανών. 

ΑΝ. δορὶ δ᾽ ἔχανες. 

[N. δορὲ δ᾽ ἔϑανες. 

ΑΝ. μελεόπονος. 945 

[X. μελεοπαϑῆς. 

AN. ἴτω γόος. 

12. ἴτω δάχρυ. 

AN. IX. πρόχεισαι χαταχτάς. 

str. AN. 7€. 950 

IX. ié. 

AN. μαίνεται γόοισι φρήν. 

12. ἐντὸς δὲ χαρδία στένει. 

AN. ἰὼ ἰώ, πανδάχρυτε σύ. 

IN. e) δ᾽ αὖτε xai πανάϑλιε. 955 

AN. πρὸς φίλου ἔφϑισο. 

LN. καὶ φέλον ἔχτανες. 

ΑΝ. διπλᾶ λέγειν. 

ΠΣ. διπλᾶ δ᾽ ὁρᾶν. 

AN. ἀχέων τοίων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. 960 

S , » 2 , ΄ o € ^ , , c X 

942. σὺ δ᾽ ἔϑανες: ἀνηρέϑησαν οὕτως" ὃ πλήξας ἐπλήγη, ὃ δὲ 

ἀποϑανὼν ἀνελὼν τὸν ἕτερον ἀπέϑανεν. 94754. ἔτω γόος, ἴτω 

δά(κρυα): ποτὲ πρὸς τοῦτον, ποτὲ πρὸς ἕτερον. ἴτω, κοιμάσϑω xol 

ὃ ἀνελὼν τὸν ἕτερον. xal αὐτὸς προχείσεται, τουτέστε τέϑνηκεν. 

949. δηλονότε νεκρός (Gl.). 960. ἀχέων τοίων: τοῖς πάϑεσιν 

ἀγχιστεύουσαι (ἀγχιστεύοντα schol. rec.). — ἀντὲ τοῦ οὐχ ἀλλό- 
, » M l1 

τρια. --- ἀγέω ἤγουν ϑρηνῶ (m!) 

948. ἔχανες Hermann: ἔχτανεσ M. 948. δάχρυ Lachmann: δάχρυα 

M. 949. AN. /X. praescripsit GC W Schneider. — πρόχεισαι Hermann: 
προκχχείσεται (fuerat zpooxetocecat) M. 950sq. ἠέ ἠέ in una linea habet 
M, sororibus distribuit Hermann. 953. ἔν δὲ Burney. 954. πάνδυρτε 

Ritschl. 956. φίλου Bothe: φέλου γ᾽ M. 960. d«yéov (v maxime 
exiguum íacile fugit oculos, quare m! — in scholiis — legit àyéw) M. 

ἄχεα δοιὰ τάδ᾽ Hermann. 
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1X. πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν. 

AN. IX. ἰὼ Μοῖρα βαρυδότειρα μογερά, 

zócwd τ᾽ Οἰδίπου σχιά, 

μέλαιν᾽ "Epwbg ἢ μεγασϑενής τις εἶ. 

antistr. AN. ἦέ. 965 

px ἠέ. 

ΑΝ. δυσϑέατα πήματα 

12. ἐδείξατ᾽ ἐχ φυγᾶς ἐμοί. 

ΑΝ. ὅδ᾽ χεϑ᾽ ὡς χατέχτανεν. 

12. συϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. 970 

AN. ὥλεσε δῆτα. 

12. χαὶ τόνδ᾽ ἐνόσφισεν. 

ΑΝ. τάλαν γένος. 

IX. τάλαν πάϑος. 

ΑΝ. δύστονα χήδε᾽ ὁμώνυμα. 975 

961. πέλας δ᾽ atü' ἀδε(λφαΐ): ἐγγὺς δὲ τῶν κακῶν xal ἡμεῖς αἱ 

ἀδελραὶ 
δίπου σκιά: ὁ ἀσϑενὴς Οἰδέπους" ὅτε δοκεῖ νῦν οὐδὲν ὑπάρχειν. 

5 

ἐσμὲν ὧν καὶ ot ἀδελφοί. 962. ἐφύμνιον. 963. 0:- 

965 — 67. Zé Zé δυσϑέατα: τοῦτο ὡς πρὸς Πολυνεέκη" ἐκ τῆς φυγῆς 

ἐπανήκοντες ἐμοὶ τῇ ἐνταῦϑα μεινάσῃ ἐδείξατε ὀδύνας. 969. 

οὐδ᾽ 7xs8' ὡς κατέχτα(νεν): o Ἐτεοχλῆς. πρῶτος γὰρ κατέχτανε 

τὸν Πολυνεέκη. 970. σωϑεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλ(εσεν): σωϑεὶς ἀπὸ 

τῆς φυγῆς ἀπώλεσεν τοῦ "EcsoxÀéoug τὸ πνεῦμα" ἢ τὸ αὐτοῦ" ὃ xal 

μᾶλλον. 974. τλητικὰ πεπονϑός (Gl.). 

961. πέλας ἀδελφὰ δ’ (melius ἀδελφέ᾽ Heimsoeth) ἀδελφεῶν Her- 

mann. 962 et 977. AN. 7X. praescribebat olim Hermann. 964. 

μέλαιν᾽ Porson: μέλαινά τ᾽ M. 965—967. ἠὲ ἠὲ .. πήματα in uno 
versu habet M. 968. τόνδ᾽ ἐδέξατ᾽ £x φυγᾶς Weil (ἐμοὲ omisit Ro- 

bortellus). 969. 00? Halm: οὐδ᾽ M. — ἔχεϑ᾽ ὡς χαταχτενῶν Halm. 

970. συϑεὶς Stanley: σωϑεὶσ M. 971sq. ὥλεσε Wellauer: ἀπώλεσεν 

M. ὥλεσε δῆτα, vat. Τόνδε δ᾽ ἐνόσφισεν Hermann. 973. μένος Weil. 

974. τάλαν πάϑος Schuetz: τάλανα xai παϑόν M (rdAava raSóv vel τάλαν 

xai πάϑος recc.). 

eee 

n 
' 
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IX. δίυγρα τριπάλτων πημάτων. 

AN. IX. ia 
΄ ΄ 2 57) , 

πότνιά τ᾿ Οἰδίπου σχιά, 

Motoa βαρυδότειρα μογερά, 

μέλαιν᾽ "Eowbc ἢ μεγασϑενής τις εἶ. 

ΑΝ. σὺ τοίνυν οἶσϑα διαπερῶν. 980 

LX. σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαϑών. 

AN. ἐπεὶ χατῆλϑες ἐς πόλι. 

LY. δορός γε τῷδ᾽ ἀντηρέτας. 

AN. ὀλοὰ λέγειν. 

IN. ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν. 985 

AN. ἰὼ πόνος. 

IN. io xaxd. 

AN. δώμασι xai γδονί. 

IN. xai τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 

AN. Ἰὼ ἰὼ δυστάνων χαχῶν ἄναξ. 990 

΄ 

976. δώγρα: ξῶντα πήματα γεύμενα xai πολλά. τριπάλτων δέ, ἡ 
σφοδρῶς πηδησάντων. 977. τὸ ἐφύμνεον. ταῦτα (l ταὐτὰ) δὲ 

λέγεε ὡς βαρέως φέρων. 980. σὺ τοίνυν οἶσϑα: σὺ οἶδας, ὦ 

᾿Ετεόχλεις, τὴν Moipa» ὅσον δύναται διαβὰς αὐτήν. 981. σὺ ὃ 
» ? Y e ^ bal *, *N 51 [7 4 » » 

οὐδὲν ὕστερος: σὺ δὲ οὐ μετουπολὺ οὐδὲ ὕστερον ἔμαϑες ἄντικρυς 

τὸν ἀδελφόν σου πολεμήσας. 983. ἀντηρέτης: ὀρϑή ἔστιν. av- 

τιστάτης τῷ Ἐτεοκλεῖ. 984. ὀλοὰ λέγειν: οὐ μόνον ταῦτα λέγειν 

ὀλοά, ἀλλὰ καὶ Ὁρᾶσϑαι. χεῖται γὰρ τὰ σώματα. 986. ὃ ἐφ’ 

ἡμῖν ἐξημμένος. 987. ἃ δι᾿ ὑμᾶς ἔχομεν. 

976. πήματα schol. legisse videtur. Post 976 habet — ὀλοὰ λέγειν. 

— ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν M, quae e v. 984sq. illata eiecit Triclinius. 977. io 

Moipa recc.: μοῖρα M. 979. μέλαιν᾽ Porson: uéAawd c M. 980. τοί 

vt) rec. 983. das M. (superscr. m). 987sq. io tà xaxa 

δώμασιν | — xai yUovi: προπάντων δ᾽ iuo: M, ἐὼ semel recc., verba 

πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί delevit G C Haupt. 990. super χαχῶν signo 8$ po- 

sito in marg. & ἐτεόχλεις ἀρχηγέτα adscripsit m. fort. i& (semel) δύσ- 
τανε τῶν χαχῶν ἄναξ. 
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JM. ἰὼ πάντων πολυπονώτατοι. 

ΑΝ. 12. ἰὼ δαιμονῶντες ἐν ἄτᾳ. 

AN. ἰὼ ποῦ σφε ϑήσομεν γϑονός; 

12. ἰὼ ὅπου τιμιώτατον. 

ΑΝ. 12. ἰὼ ἰὼ πῇμα πατρὶ πάρευνον. 995 

- e M 5 

χῆρυξ. δοχοῦντα xai δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν με yp, 

δήμου προβούλοις τῆσδε Καδμείας πόλεως. 

᾿ξτεοχλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ γϑονὸς 

ὑάπτειν ἔδοξε γῆς φίλαις χατασχαφαῖς" 
, ' 2 M , ΟῚ 2 ) , 

στέγων yàp &yÜpobc Üdvacov εἵλετ᾽ ἐν πόλει, 1000 

ἱερῶν πατρῴων ὅσιος Qv μομφῆς ἄτερ 

τέϑνηχεν οὗπερ τοῖς νέοις ὅνήσχειν χαλόν. 

991. ἐπιπονώτατοι. λείπει τὸ ἀδελφοί (Gl. — πολλοὺς πόνους 

πονήσαντες. 992, λυσσήσαντες (λυσσσήσαντες m). 998. εἰς ποῖον 

τῆς γῆς τόπον. 994. ὅπου τιμιώτατον μέρος. 99ὅ. παρὰ τὴν 
3 X - , Mi Nr -" , 5 € , 

εὐνὴν τοῦ πατρός. 996. τὰ δόξαντα τοῖς προβούλοις anayystÀot 

με χρή. 998 — 1004. εὐρήμως τὸν τάφον εὐνὴν εἶπεν. ἔδοξεν 

οὖν τοῖς προβούλοις τῶν Θηβαίων τὸν Ἐτεοχλέα ἐν τῷ τόπῳ τοῦ 
, , Ἁ ,ν 7 * , — , 

τάφου καταϑάπτεσϑαι. διὰ (δίχα Heimsoeth) uévco: τοῦ ϑάπτειν . 

᾿Ετεοχλέα ἀπαγορεύει: καὶ μὴ ϑάπτεσϑαι Πολυνείκην. γῆς δὲ κατα- 

σχαφὰς εἶπεν οἷον τὰς κάτω σχαφάς. ὑπὲρ ἱερῶν πατρῴων ὁσίως 

μαχόμενος ἀπέϑανεν ἀμέμπτως. , 999. σχάπτοντας xal τάφον ποι- 

οὔντας αὐτῷ φιλίους. 1000. εὔργγων δηλονότ: (Gl.). 1001. 

λείπεε ἣ ὑπέρ ὑπὲρ ἱερῶν. 1002. παρὰ τὸ »stc οἰωνὸς ἄριστος ἣ 
μύνεσϑαις (Hom. M 243). 

991. πολυστονώτατοι Robortellus, πολυστονώτατε Weil. 992. 

AN. 1X. praescripsit Weil. ic ἐὼ recc. 993. inter ἐὼ et ποῦ supra 
id adscripsit m. fort. io σφε ποῦ. 995. AN. 1Σ. praescripsit GC W 

Schneider. 996. praeconis notam om. M, add. m. dxayy Ad M. 

998. εὐνοία recc.: εὐναίαι M. Post 998 lacuna statuenda et v. 1000 

delendus videtur. 1000. στέγων Wakefield: στυγῶν M. 1001. 

post πατρώων inseruit δ᾽ vel M vel m. 1002. ϑνήσχειν M. 

"T 
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eo * », 'N ad 2 2 / ΄ οὕτω μὲν ἀμφὲ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν" 

τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείχους νεχρὸν 

ἔξω βαλεῖν ἄϑαπτον, ἁρπαγὴν χυσίν, 1005 

ὡς ὄντ᾽ ἀναστατῇρα Καδμείων γϑονός, 
, Y - , ' » ' 

εἰ μὴ ϑεῶν τις ἐμποδὼν ἔστη δορὲ 
nd M 2 v bi ' M , 

τῷ τοῦδ᾽. ἄγος δὲ xai ϑανὼν χεχτήσεται 

ϑεῶν πατρῴων, οὃἣς ἀτιμάσας ὅδε 
cr 

στράτευμ᾽ ἐπαχτὸν ἐμβαλὼν moet πόλιν. 1010 
σ m. , 2 c 2 5 - - 

οὕτω πετηνῶν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν δοχεῖ 

ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτέμιον λαβεῖν, 

xai μήϑ᾽ ὁμαρτεῖν τυμβοχόα γειρώματα 
΄ 5 , , p , 

αὐτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἰμώγμασιν, 
» a NS» - , x 
ἄτιμον εἶναι δ᾽ ἐχφορᾶς φίλων ὕπο. 1015 

τοιαῦτ᾽ ἔδοξεν τῷδε Καδμείων τέλει. 

AN. ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω" 

ἣν μή τις ἄλλος τόνδε συνϑάπτειν ϑέλῃ, 

ἐγώ σφε ϑάψω χἀνὰ χίνδυνον βαλῶ 
, b 7! ^ 2 , 7 , T ϑάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 1020 

L4 5 MN , 2 , , /, 

ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει" 

δεινὸν τὸ χοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύχαμεν, 

μητρὸς ταλαίνης χἀπὸ δυστήνου πατρός. 

τοιγὰρ ϑέλουσ᾽ ἄχοντι χοινώνει χαχῶν, 
" » , fj , - , , 

ψυχή, ϑανόντι ζῶσα συγγόνῳ φρενί. 102ὅ 

τούτου δὲ σάρχας οὐδὲ χοιλογάστορες 

1008. ὄνειδος (100754.) τῷ Πολυνείκει ὥστε μὴ ἑλεῖν αὐτὸν τὴν 

πόλιν. 1014. μήτε μὴν ὀξυτάτοις ϑρήνοις τιμᾶν αὐτόν. 1016. 

τῷ τάγματι. -- πλήϑει. 1024. ἀδελφῷ δε ἀνάγκην γεγονότι 

καχῷ. 1026. μεγαλογάστορες. 

1015. ἄτιμονα M. (fuerat fort. ἄτιμον. à"). 1016. ἔδοξ᾽ ἐν Laub- 

mann. — Té«« Aet M. 1018. 9&4» recc.: ϑέλοι M. 1024. xaxàv 

recc.: xaxà» ut videtur M, χαχῶε m. 1026. τούτου recc.: τούτω M. 

Post σάρκας lacunam indicavit Prien. 
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λύχοι πάσονται" μὴ δοχησάτω τινί. 

τάφον γὰρ αὐτὴ χαὶ χατασχαφὰς ἐγώ, 

γυνή περ οὖσα, τῷδε μηχανήσομαι 

χύλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος, 1030 

χαὐτὴ χαλύψω. μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν" 

ϑάρσει παρέσται μηγανὴ δραστήριος. 

ΚΗ. αὐδῶ πόλιν σε μὴ βιάξεσϑαι τάδε. 

ΑΝ. αὐδῶ σε μὴ περισσὰ χηρύσσειν ἐμοί, 

KH. τραγύς γε μέντοι δῆμος ἐχφυγὼν xaxó. 1035 

AN. τράχυν᾽, ἄϑαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. 

ΚΗ. ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεῖ, σὺ τιμήσεις τάφῳ: 

AN. ἤδη τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετίμηται ϑεοῖς. 

KH. οὖ, πρίν γε γώραν τήνδε χινδύνῳ βαλεῖν. 

ΑΝ. παϑὼν χαχῶς χαχοῖσιν ἀντημείθετο. 1040 

ΚΗ. ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντας ἀνϑ᾽ ἑνὸς τόδ᾽ ἔργον ἦν. 

ΑΝ. ἔρις περαίνει μῦϑον ὑστάτῃ ϑεῶν. 

ἐγὼ 08 ϑάφω τόνδε" μὴ μαχρηγόρει. 

ΚΗ. ἀλλ᾽ αὐτόβουλος ἴσϑ᾽, ἀπεννέπω. δ᾽ ἐγώ. 

1027. γεύσονται (Gl.. — μὴ τοῦτο ἀρεσάτω. 1030. τῷ 

τοῦ βυσσίνου πέπλου κόλπῳ τὴν γῆν παρακομέζουσα, ὡς ἐπιβάλλειν 

μέλλουσα, διὰ τὸ ὀρύττειν μὴ δύνασϑαι. 1032. παρέσται μηχανὴ 
- * ^ 

δι᾿ ἧς αὐτὸν ϑάφω. 1035. τραχὺς ἔσται ὃ δῆμος ἐν ἐλευϑερίᾳ 

τοῦ πολέμου γενόμενος. 1036. λέγε πολλάκις, τραχὺς ἔσταε ὃ 

δῆμος, ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ ἀναστείλης με ϑάφαι. 1038. τὰ περὶ τῆς 

τιμῆς τούτου ὑπὸ ϑεῶν χέχριται. 1041. ὑπὸ μόνου τοῦ 'Ecso- 
y V4 PANI Y , , » ἣν M , - 

χλέους ἀδικηϑεὶς πάντας ἐπολέμησε τοὺς θη βαίους (61].). 1044. σῇ 

(σῇ βουλῇ καὶ m, sed βουλὴ καὶ eadem manus delevit) γνώμῃ ὃ 

βούλει πρᾶττε. 

1027. «πάσονται (fuerat σπάσονταῦ M. 1028. αὐτὴ Pierson: αὐτῶ M. 

1092. ϑάρσει. παρέσται M, correxit Porson. 1033. nuntii notam et 

paragraphum praescripsit M. 1035 — 1044. paragraphi singulis v. prae- 

fixae sunt in M. 1036. γενήσσεται ante corr. M. — 1038. τοῦδε διατε- 

τέμηται schol. legit. 1042 eicit Blomfield, malim 1043 delere. 

Ju ow co dec RE M dE Ll MEAT 1 «4 
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ΧΟ. φεῦ φεῦ. 1045 
ὦ μεγάλαυχγοει. xat φϑερσιγενεῖς 

Κῇρες '"Eowósc, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα 

γένος ὠλέσατε πρέμνοϑεν οὕτως, 

τί πάϑω: τί δὲ δρῶ; τί δὲ μήσωμαι:; 

πὼς τολμήσω fce σὲ χλαίειν 1050 

μήτε προπέμπειν ἐπὲ τύμβον; 

ἀλλὰ φοβοῦμαι χἀποτρέπομαι 

δεῖμα πολιτῶν. 

σύ γε μὴν πολλῶν πενϑητήρων 

τεύξῃ χεῖνος δ᾽ ὃ τάλας ἄγους 1055 

μονόχλαυτωον ἔγων ϑρῆνον ἀδελφῆς 

εἶσιν. τίς ἂν οὖν τὰ πίϑοιτο; 

HMIX. δράτω τι πόλις xat μὴ δράτω 

τοὺς χλαίοντας ἰ]υλυνεέχη " 

ἡμεῖς ydp ἔμεν xat συνδάφψομεν 1060 

αἵδε προπομποί. xat γὰρ γενεᾷ 
x *3 P7 4 

χοινὸν τόδ᾽ ἄγος, xai πόλις ἄλλως 

1046. at ἐπὲ τὸ (τῷ schol. rec.) φϑεόώρειν γεγονυῖαι. (1045) φεῦ 

φεῦ: διαιρεῖταε ὁ γορός, τῶν μὲν ὑπὲρ Πολυνείκους, τῶν δὲ ὑπὲρ 

᾿βτεοκλέους οὐσῶν. ὥσπερ δὲ μεμέρισται ὃ γορός, οὕτως καὶ at 

ἀδελφαέ: καὶ ἣ μὲν Ἰσμήνη τῷ ᾿Ετεοκλεῖ ἀκολουϑεῖ καὶ τῇ πόλει, ἣ 
4 

δὲ Ἡντιγόνῃ τῷ Πολυνεέκχει. 1057. τές ἡμῶν ἐστι ταύτης τῆς 

γνώμης: (Gl). 1058. δράτω πόλις: ὃ βούλεται ποιεέτω εἰς τοὺς 

χλαέοντας Πολυνεέκη. 

104 ---δ7 choro, reliqua hemichoriis tribuit Pauw (intellegendi sunt 

coryphaeus et duces hemichoriorum): in M hic et 1064 hemichorii nota, 

1049, 1054, 1058 paragraphi praefixae. sunt. 1048. πρέμνοϑεν Is. 

Vossius: πρυμνόϑεν M. 1049. δὲ δρῶ recc.: δ᾽ ἐρῶ M. 1061. 

τύμβον recc.: τύμβωι M. 1056. ϑρῆνον recc.: ϑρῆνοσ M. 1057. 

πίϑοιτο recc.: πεέϑοιτο M. 1058. δράτω tt anonymus (apud Elms- 

leium ad Eur. Med. 1224): δράτω M. Post 1061 monometri defec- 
tum notat Ritschl. 
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ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίχαια. 

HMIX. ἡμεῖς δ᾽ ἅμα τῷδ᾽, ὥσπερ τε πόλις 

χαὶ τὸ δίχαιον ξυνεπαινεῖ. 1065 

μετὰ yàp páxapac xai Διὸς ἰσχὺν 

ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν 

μὴ ἀνατραπῆναι 

μηδ᾽ ἀλλοδαπῷ χύματι φωτῶν 

χαταχλυσϑῆναι τὰ μάλιστα. 1070 

1063. οὐ διόλου τὰ αὐτὰ δοκεῖ τῷ δήμῳ (6].). 1064. ἡμεῖς 

δ᾽ ἅμα: ἅμα τῷ ᾿Ετεοκλεῖ ἐκχομιζομένῳ ἑπόμεϑα. 1066. μετὰ 

γὰρ μάκαρας: μετὰ γὰρ τοὺς ϑεοὺς καὶ τὴν ἑαυτοῦ παρέϑηκεν ἐσχὺν 
(e 1 lod , Ξ M ^ 3S οι. , m€— M »} » 

ὑπὲρ τῆς πόλεως" καὶ γὰρ ἐνέκησαν οἱ ἡμέτεροι πολῖται καὶ οὐκ εἴασε 

τὴν πόλιν ἡμῶν οὕτως ὑπὸ γειμερινοῦ κύματος κατακλυσϑῆναι πρὸς 

τῶν ἠργείων. ἀχολούϑως μέντοι τῷ κύματε καὶ τὸ κατακλυσϑῆναι 

ἐπήνεγκεν. — ἴσως μάκαρας ϑεῶν. 

Subscriptum in M: αἰσχύλου € ἐπιϑήβας τέλοσ. 
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X0. Ζεὺς μὲν dgtxcop ἐπίδοι προφρόύόνως 

στύλον ἡμέτερον νάϊον ἀρϑέντ᾽ 

ἀπὸ προστομίων λεπτοφαμάϑων 

Netàou. Δίαν δὲ λιποῦσαι 
E , ΚΝ δι 4 z - χϑόνα σύγχορτον Συρίᾳ φεύγομεν, 5 

οὔτιν᾽ ἐφ᾽ αἵματι δημηλασίαν 
΄ 9, - 

dZe« πόλεως γνωσϑεῖσαι, 
5332 , - P UN P 
ἀλλ᾽ αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ, 

΄ 2j , FW 5 O0m& 5 

γάμον Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῇ τ 

1. ἱκετῶν ἔφορος (Gl.). 2. ναίον «posvca (immo 3. προστο- 

μέων:) τινὲς τῆς Φάρου Αἰγύπτου προπάροιϑεν (l. Φάρου: Αἰγύπτου 

προπάροιϑεν) γάρ ἔστιν. ἄμεινον δὲ τὰ στόμια ἀκούειν, πλεονα- 

ζούσης τῆς πρό. διὰ γὰρ τοῦ ᾿Πρακλεωτιχοῦ στομίου τὴν φυγὴν 
2 ΄ (ANTE ' - ΄ »y 2 AE [rA 

7070470. 4. ὁ δέ ἀντὶ τοῦ ydp. 6. οὔτιν ἐφ᾽ αΐματε: 
2 2 σ , - ΄ , bj , [420.7 

οὐκ ἐφ᾽ αἵματί τινε καταγνωσϑεῖσαε ψήφῳ πόλεως δημοσίᾳ Tuc 
2E , Lr ^ ΄ ᾿ 24857 S re 2) ἀπελαυνούσῃ. 8. φυλαξάνοραν: γάμον φυγὴν ἀνδρῶν ἡμῖν ἐμποι- 
- » ΄ S - E] ΄ x EC ΄ Y 

o0vca. — (13) ἀμεζονα τῶν κακῶν ἐφηφίσατο τὴν φυγήν. κακὸν 

γάμος, κακὸν δὲ xal ἡ φυγή, αἱρετώτερον δὲ τὸ φεύγειν. 9, ὃ 

ὃν οὐ σέβομεν ἡμεῖς οὐδὲ τιμῶμεν (Gl.). 

1. chori nota deest in M. ἔτ in marg. M. 2. νάϊον ἀρὕέντ᾽ 

Turnebus: ναῖον ἀρόεντ᾽ M. 2sq. ἡμέτερον | . . προστομίων | M. 

3. λεπτοφαμάϑων Pauw: λεπτομαϑῶν M. 4. δῖαν M. λιποῦσαι 

Turnebus: ἀλειποῦσαι M. 5. σύνχορτον M. 6. δημηλασίαν Au- 
ratus: δημηλασίαι M. 8. αὐτογενεῖ φυξανορίᾳ Bamberger: aóro- 

γένητον φυλαξάνορἂᾶν (literis Aa in rasura scriptis) et in marg. yp. gu- 

ξάνοραν M. 

198 
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Pero ὀνοταςόμεναι. 10 

Δαναὸς δὲ πατὴρ χαὶ βούλαργος 

χαὶ στασίαργος τάδε πεσσονομῶν 
£N XR E ΄ 

χύδιστ᾽ ἀγέων ἐπ pn 

φεύγειν ἀνέδην διὰ xou ἅλιον, 
It N - S 

χέλσαι δ᾽ Apyouc γαῖαν, ὅϑεν δὴ 1ὅ 

γένος ἡμέτερον τῆς οἰστροδόνου 
' S ES 05 - 3 4^4 ΄ 

βοὸς ἐξ ἐπαφῆς χἀξ ἐπιπνοίας 

Διὸς eda τετέλεσται. 

τίν᾽ ἂν οὖν γώραν εὔφρονα μᾶλλον 

τῆσδ᾽ ἀφιχοέμεϑα 20 
' - sa» € - 2 δ’ σὺν τοῖσδ᾽ ἱχετῶν ἐγχειριδίοις 

ἐριοστέπτοισι χλάδοισι; 
-: c - - N05 * cN 
ὧν πόλις, ὧν γὴ xat AsUxXOV ὕθωρ, 
ev , , ^ , 

ὕπατοΐ τε Üeot, xai βαρύτιμο: 

γχϑόνιοι ϑήχας χατέγοντες, 25 

Ζεὺς σωτὴρ τρίτος, οἰχοφρύλαξ 

ὁσίων ἀνδρῶν, δέξαιϑ᾽ ἱχέτην 

τὸν ϑηλυγενῇῆ στόλον αἰδοίῳ 

12. τῆς συστάσεως ἡμῶν ἄρχων (Gl) --- ὑπὲρ τούτων λογι- 

ζόμενος (Gl.). 21. τοῖς ἱκετηρίοις ϑαλλοῖς. 22. τοῖς στε- / 
, [4 ΄ , , , LUC SCA 

φάνοις. 24. ot βαρέως τινύμενο: καταχϑόνιοι ϑεοί. τὸ δὲ ὕπα- 

τοι ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς. 26. τρίτος οἰχοφύλαξ: ὃ τριτόσπονδος, ἢ 

τρέτος τῶν εἰρημένων. εἶπεν γάρ, ὕπατοι ϑεοὶὲ καὶ γϑόνιοε καὶ 

Ζεὺς σωτὴρ τρέτος. 27. δέξαιϑ᾽ S δέξαιτο ἡμᾶς τῷ τῆς 

χώρας αἰδεσέμῳ πνεύματι, ὅ ἐστιν, αἰδῶ ἐπιπνεύσας τοῖς ἡμᾶς δε- 

χομένοις "Apystorc. 

i ' [cd . , 

13. ἀγαιων M. 14. διὰ χῦμ᾽ ἅλιον Hesychius s. v. ἀνέδην: óta- 

χυμκαλέον M, διαχυμβαλέον ut vid. ml. 15. xéAcat Sophianus: xea- 

σαι M. l5sq. ἔτ in marg. M. 16. οὐστροδόνου Turnebus: οἶστρο- 

δόμου M. 17. éxt«voíao, eraso ut videtur z, M. 18. ἀρχόμενον 

Naber. 19. ctv ἂν ob» Burges: τένακοὖῦν M. 22. ἐριοστέπτοισι g p 
Auratus: ἑεροστέπτοισι M. 
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πνεύματι γώρας" ἀρσενοπληϑῆ δ᾽ 

ἑσμὸν ὑβριστὴν 4Ἰγυπτογενῆ, 80 
M , ΄ - 2 5 P] , πρὶν πόδα γέρσῳ τῇδ᾽ ἐν ἀσώδει 

δεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει 

πέμφατε πόντονδ᾽ - ἔνϑα δὲ λαίλαπι 

χειμωνοτύπῳ, βροντῇ στεροπῇ τ᾽ 

ὀμβροφόροισιν τ᾿ ἀνέμοις ἀγρίας 35 

ἁλὴς ἀντήσαντες ὄλοιντο, 
/, ΄ f , » πρίν ποτε λέχτρων, ὧν ϑέμις εἴργει, 

σφετεριξάμενοι πατραδέλφειαν 
, P] , , , - 

τήνδ᾽ ἀεχόντων ἐπιβῆναι. 

str. 1. νῦν δ᾽ ἐπιχεχλομένα 40 

Ζτον πόρτιν bzep- 

πόντιον τιμάορ᾽, ἶνιν 

ἀνϑονομούσας προγόνου 

βοὺς ἐξ ἐπιπνοίας 

31. πηλώδει (61].). --- φαμμώδει. τὴν γὰρ ψάμμον οὕτως φασιν 

(φησίν Vitelli), ὡς ὃ ποιητής (0 319 — 321): νεἰλύσω φαμάϑοις, τό- 

σὴν 0t ἄσιν«. 88. τὸ ἑξῆς οὕτως, πέμφατε πόντονδε, ἔνϑα ἀντῇσαν- 

τες λαίλαπι γειμωνοτύπῳ, βροντῇ, στεροπῇ τε ὀμβροφόροισέ τε ἀνέ- 

μοις ἀγρίας ἅλός, coco (ὄλοιντο Vict.). 87. ὧν τὸ δέκαιον ἡμᾶς 

εἴργει, διὰ τὸ μὴ ϑανατωδϑῆναι τὸν πατέρα. 38. ἀνεφιῶν τῶν 

ἐχ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 41. τὸν Ἔπαφον (G1). — 

ἐπικαλούμεϑα τὸν ἵνιν τῆς βοὸς τὴν ἐπαφὴν τὴν ἐξ ἐπιπνοίας τοῦ 

Διός. 42. τιμάορα: βοηϑόν. 44. τὴν ἐξ ἐρωτικῆς διαϑέ- 
5 ΄ M » 

σεως" ἐπέπνευσε γὰρ αὐτῷ ὃ ἔρως. 

29sq. δ᾽ ἑσμὸν Turnebus: δεσμὸν M. 33. ἔνϑα δὲ Robortellus: 

ἐνθάδε M. λαίλαπι (αέ in ras.) M. 35. óuffpogópotssac M. 38. 
σφετεριξάμενοι anonymus (et Hermann): σφετεριξάμενον M. πατραδέλ- 

φειαν Pauw: πατραδελφίαν M. 40. ἐπιχεχλομένα Turnebus: ézexe- 

χλόμεναι M. 41. in marg. ér M. 49. ἵνιν Hermann: Zw M. 

48. ἀνϑονομούσας Porson: ἀνϑονόμουσ τᾶσ M. 44. ἐπιπνοίας Robor- 

tellus: ἐπιπνοίαισ M. 
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' » h RJ Ζηνὸς ἔφαψιν: ἐπωνυμίᾳ ὃ 45 

ἐπεχραίνετωυ μόρσιμυς αἰὼν 
Ων 

εὔλυγως, 
P4 , 2 3 , 

παφόν τ᾽ ἐγέννασε" 

antistr. 1. ὥντ᾽ ἐπιλεξαμένα 

νῦν ἐν ποιονύμοις δ0 

ματρὸς ἀρχαίας τόποις τῶν 

πρόσϑε πόνων μνασαμένα, 
΄ - , NEA 

tá τε νῦν ἐπιδείξω 

πιστὰ τεχμήρια τά τ᾽ ἀνόμοια 

otü' ἄελπτά περ ὄντα φανεῖται. δῦ 

γνώσεται 
αν αν 5 ΄ δὲ λύγους τις ἐν μάχει. 

str. 2. εἰ δὲ χυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων 

ἔγγαιος υἶχτον οἰχτρὸν ἀΐων, 

δοξάσει τις ἀχούειν 60 
» - ". 

ὅπα τᾶς Τηρεΐας 

αἥήτιδος οἰχτρᾶς ἀλόχου 

ἐπωνυμέᾳ ἐβεβαιοῦτο ὁ εὔμοιρος αὐτοῦ Bog: ὦ π μές εξ; τὸ ὁ ευμοίρος τ ς Sg 

γὰρ τῆς γονῆς ἐφήφατο Ζεύς, οὕτως xal a τύχῆξ: 49. ἐπε- 

καλουμένη. 50. ἐν Ἄργει, οὗ ἐνέμετο ἡ Ἰώ (Gl.). 52. τῆς 

Ἰοῦς τοὺς πόνους ἐγὼ διηγουμένη. 54. τὸ ξξῆς ὃν ἐπικαλουμένη 

νῦν ἐν Ἄργε: δείξω πιστὰ τεχμήρια, ὡς οὐ ξένος ὧν (1. ξένη οὖσα) 
ἐλεύσεται: (ἐλεύσομα: C G Haupt), ἀλλ᾽ εἰς προγόνων γῆν. BT. 

προϊόντος τοῦ λόγου (Gl.). 58. τῶν φωνὰς οἰωνῶν γινωσχόντων. 
- ΡΞ "-— ἘΞ ΡΞ κα ̓ Ξ LO ^ A A , 

60. πλεονάζει τὸ τις. 618q. o; μήτιδος: κατὰ παράφρασιν 

(περίρρασιν Abresch) τοῦ 7ηρέω 

4854. τ᾽ ἐγέννασεν" | ὅντ᾽ Porson: δὲ ἐγέννασε 3| ὄντ᾽ mut. in δὲ 

γέννασ ἐ! ὄντ᾽ M (τε b). 50. in marg. ἔτ M. δ τὰ T' in 

liturà duarum litterarum in M. D4sq. τεχμήρια, γαιονόμοισε δ᾽ 

ἄελπτά Hermann. 57. in marg. ἔτ M. λόγου ex schol. Martin. 

59. ἐγγάϊος Bamberger. οἰχτρὸν delet Schwenk. 60. τιν’ Pearson. 

ἀχούειν Heath: ἀχούων M. 61. τηρείασ M. 

2f. 
E 
t 
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χιρχηλάτου τ᾽ ἀηδόνος, 

antistr. 2. ἅτ᾽ ἀπὸ γώρων ποταμῶν τ᾽ ἐργομένα 
E Z £j 294 ο- πενϑεῖ νέον οἶχτον ἠδϑέων" 65 

ξυντίϑησι δὲ παιδὸς 

μόρον, ὡς αὐτοφόνως 
v ' ^ [r4 
cero πρὸς χειρὸς ἔϑεν 

δυσμάτορος χότου τυχών. 

str. ὅ. τὼς xai ἐγὼ φιλόδυρ- 70 

toc Jaovtotat νόμοισι 

δάπτω τὰν ἁπαλὰν 

νειλοϑερῇ παρειὰν 

ἀπειρόδαχρύν τε χαρδίαν. 

γοεδνὰ δ᾽ ἀνϑεμίζομαι 15 

δειμαίνουσα φίλους, τῶσ- 
^ o 2 , DEN M 
δὲ φυγᾶς Aeptag ἀπὸ γᾶς 

» P] M NI ’΄ εἴ τις ἐστὲ χηδεμών. 

antistr. 3. ἀλλά, δϑεοὶ γενέται, 

χλύετ᾽ εὖ τὸ δίέχαιον ἰδόντες, 80 

68. τῆς ὑπὸ χέρχων ἐλαυνομένης. 64. διωκομένη. 65. 

ηϑέων: τῶν συνήϑων τόπων. 71. ἀντὲ τοῦ φωνῇ ᾿Ελληνικῇ. 73. 

τὴν ἐν τῷ Νείλῳ ϑερισϑεῖσαν, ὅ ἐστε βλαστήσασαν ἐν Αἰγύπτῳ. 

ἀπὸ τῶν σταχύων δὲ ἣ μεταφορά. 75. γόεδνα: τῶν γόων τὸ 

ἄνϑος ἀποτρέπομα: (ἀποδρέπομαι Robort.). 77. depíag ἀπὸ γᾶς: 
τῷ M τς £A A443 A € » e Ἂν M ' ἘΞ ^ G N D, À , - σχοτεινῆς μέλαινα γάρ ἐστιν. ἢ ὕτε ταπεινὴ xai τοῖς ἀπὸ ϑαλάσ. 

σὴς ὡς ὑπόγειος φαζνεται. 79. ἀλλὰ ϑεοί: ἀλλ᾽ ὦ γενέται ϑεοὶ 

(χλύετε addit Paley) χαλῶς τὸ δέκαιον ὁρῶντες. καὶ ᾿Πσίοδος (Op. 

9): »κλῦϑε ἰδὼν ἀΐων τεκ. 

63. ἀηδόνος Turnebus: ἀηδονῆσ M. χιρχηλάτας (χιρχηλάτης Wel- 

lauer) ἀηδόνος Hermann. 64. ἅτ᾽ ἀπὸ Victorius: ἅτοπο (priore o ex 

a facto) M. 65sq. in marg. ἔς M. 68. ἔϑεν Porson: ἕο ἐν M. 

70. φιλόδυρτος Heath: φιλοδύρτοισ M. 783. εἱλοϑερῇ Bothe. 45. 

γόεδνα M. 76. φόλουσ M, corr. in φέλουσ᾽ ml. 79. γενέται Pauw: 

οἱ γενέται Μ. 
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ἢ xai μὴ τέλεον ἡ 4 / 7) ceAc 

δόντες ἔχειν περ αἶσαν. 
T; N37 4 , ὕβριν δ᾽ ἐτύμως στυγόντες 

ΜῊ ᾽ » M Ow , 

πελοῖτ ὧν &vOtxot γάμοις. 
» ' P] , ἔστι δὲ xàx πολέμου cet- 85 

ρομένοις βωμὸς ἀρῆς φυγάσιν 

ῥῦμα, δαιμόνων σέβας. 

str. 4. εἰϑείη Διὸς εὖ παναληϑῶς. 

duc ἵμερος οὐχ 
0 ; "ETUR 

εὐϑήρατος ἐτύγϑη. 90 

παντᾷ τοι φλεγέϑει nata t0 c efe 

xüv σχότῳ 
cA , £n Y 

μελαίνᾳ ξὺν τύχᾳ 

μερόπεσσ: λαοῖς. 

antistr. 4. πέπτει δ᾽ ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ἐπὶ νώτῳ, 95 

81 (immo 83). τὴν τῶν Αἰγυπτιαδῶν. 84. ἐπὶ τοῖς v&vo- 

μισμένοις καὶ δόξασιν Tut. 85. ἔστε δὲ κἀκ πολ(έμου): xoi 

τοῖς ἐχ πολέμου δὲ τειρομένοις καὶ φεύγουσιν ὃ βωμὸς διὰ τὸ τῶν 
N , , tm - ΄ 2 , » e ' - CES Y δαιμόνων σέβας ῥῦμα τῆς βλάβης ἐστίν. ἢ οὕτως" xal τοῖς ὑπὸ 

3r , ΄ Σ P4 

πολέμου τειρομένοις xal τετραμμένοις εἰς φυγὴν ὃ βωμὸς "Aon 

ἐστίν: ὑπερμαχεῖ γὰρ αὐτῶν xol οὐδὲν πάσχουσι διὰ τὸ σέβας τῶν 

Üeov. 817. λείπει ἡ διά. 89. γνωμικῶς παρὰ τὸ »ἀνὴρ δέ κεν 

οὔτε Διὸς νόον εἰρύσαιτο« (Hom. 0 143). 91. πάντᾳ τοι φλεγέ- 

(82): ἐν παντὲ τόπῳ λάμπει, κἂν διὰ oxócou γωρῇ. τοῖς μὲν ἀν- 

ϑρώποις οὐχ εὐσύνοπτός ἐστιν, ἀλλὰ μέλαινά τις αὐτοῖς (αὐτοὺς 

Viet.) κατέχει συντυχάα. 96. πίπτει δ᾽ dogaA(éc): εἰ δέ τι 

ἀνυσϑῇ τῷ νεύματι τοῦ Διός, ἀσφαλῶς πέπτει xai εὐσχημόνως. τὸ 

81. ηβαι et signo apposito in marg. τῆνδε M, ἢ xai b. δ2. 
περ Hartung: παρ᾽ M. 83. ἐτύμως Arnaldus (ἑτύμως b): ἑτοίμωσ 

M. 85. fort. ἔστιν xai πολέμου. πολέμου lemma schol. πτολέμου 

M. 86. ἀρῆς b: ἅρησ M, ἀρᾶς Scholefield. 87sq. in marg. 

& M. 88. c9? εἴην Pauw. 91. πάνται M. 93. μέλαιναι. 

ξυντύχαι M. 
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χορυφᾷ Διὸς εἰ 

xpavüT, πρᾶγμα τέλειον. 

ϑαυλοὶ γὰρ rpaztówv 

δάσχιοί 

τε τείνουσιν πόροι 100 

χατιδεῖν ἄφραστοι. 

str. ὅ. ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων 

ἀφ᾽ ὑφιπύργων πανώλεις 

βροτούς, βίαν δ᾽ 

οὔτιν᾽ ἐξοπλίζει" 105 

πᾶν ἄπονον δαιμονίων" 

Zusv ἄνω φρύόνημά πως 
΄ - v LER ETC 
επρᾶξεν tunac & νι e) S. Sc [07 x (o 

ν diy hJ 

i 

antistr. ὅ. ἰδέσϑω ὃ 

οάνων ἀφ᾽ ἁγνῶν. 

εἰς ὕβριν 110 
, e La. 

βρότειον, οἵα vedtet 

) 

' y e 

πυδμὴν δι᾿ ἅ- 

, ᾽’ ^ » , ? , 

γὰρ ἐπὶ νώτῳ πέπτειν τοὺς παλαιστὰς ἄσχημόν ἐστιν. — εὐσχημό- 
, , z 2 A 2 2 DS - 

yoc (Gl). — ἀσχημόνως (Gl). — ἀσφαλῶς ἀποβαΐνει. 9856. 
' , » ΄ - FN P] -" - M , 

πυχνο: γάρ εἰσιν Ot τῶν προπίοων αὐτοῦ TOU Διὸς πόροι. 108. 
^ - 57 2 co» , -— c v , 

τοὺς τοῦ ὀλέσϑαε ἀξίους, 0 ἐστι κακούς. 107. ἥμενον ἄνω φρό- 

νημί(α): τὸ δὲ φρόνημα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἁγνῶν ἑδρασμάτων ἐφήμενον 

ἐξέπραξε τὸν σχοπὸν ἑαυτοῦ αὐτόϑεν, ἀπὸ τῶν ἀγνῶν ἕδρασμάτων, 
5 —- , - ^ ' » Lai r -* ^ ^ 

ὁ ἔστι τοῦ O00QV0U. ἢ τὸ ἄνω τορυμένον, ἢ τὸ SOpOtOV. 112. 
΄' *, ' CA » 

πυϑμήν: αὐτὸς ὁ Atyurcogc. 

97. χρανϑῆ πρᾶγμα superiori versui addit M. 99. δάσχεοι su- 

periori v. addit M. 99sq. in marg. ἔτ M. 100. τένουσε corr. in 

τείνουσι M. 101. χατιδεῖν Robortellus: χατειδεῖν M. 102. δ᾽ 

ἐλπίδων Hermann: δὲ ἀπιδὼν M. 106. πᾶν ἄπονον Wellauer: τὰν 

ἄποινον M. 107. ἥμεν᾽ scripsi: ἥμενον M. 109. dg? anonymus 

(apud Spanhemium): ἐφ᾽ M. 110. ἐσ M. 111. βρότιον corr. in 
“βρότειον M. οἷα M. 
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μὸν γάμον τεϑαλὼς 

δυσπαραβούλοισι φρεσίν υσπαραβούλοισε φρεσίν, 

χαὶ διάνοιαν μαινόλιν 115 

κέντρον ἔγων ἄφυχτον, ἄταν δ᾽ 
, , , 

ἀπάτᾳ μεταγνούς. 

str. 6. τοιαῦτα πάϑεα μέλεα ϑρεομένα δ᾽ ἐγὼ 
s does wall th. 02. 
λιγέα βαρέα δαχρυοπετῆ, 
3 5.2 

ζ ἐγ) 120 
3 3 - 

ἐηλέμοισιν ἐμπρεπῆ 

ζῶσα γόοις με τιμῶ. 

Jiéouat μὲν "Anztav βοῦνιν, 

χαρβᾶνα δ᾽ αὐδὲν 

εὖ, γᾶ, χοννεῖς. 125 

πολλώχε δ᾽ ἐμπίτνω ξὺν λαχίδι 

λίνοισιν ἢ 
US Ὁ τ 
atoovta χαλυπτρᾷ. 

113. τὸ ϑάλος: (immo 112 πυϑμὴν:) ἡ ῥίζα τῶν πεντήκοντα nat- 

00V, ὅ ἐστιν αὐτὸς ὁ Alyuncoc. 115. (immo 113 τεϑαλὼς) οὐ 
ΠΥ ΕΣ ΤΡ Rust d λιν £; φύλλοις, ἀλλὰ τῇ ἀνοίᾳ τῶν παίδων ξαυτοῦ xal διάνοιαν μαινόλιν ἔχων, 

σ » Y ΄ » ES «M 

ὕπερ ἐστὲ κέντρον ἄφυκτον. 117. τῇ. ἀπατητικῇ (GI.). 119. 
εἰ - H - ΄ ^ 2 οαχρυοπετῆ: παρασχευαστιχὰ τοῦ πέπτειν τὰ δάχρυα τῶν ἀκουόν- 

των. 123. ἑλάσκομα: (Gl) — τὴν γῆν χατὰ βαρβάρους (Gl.). 

125. ὡς (ὦ Francken) γῆ, νοεῖς καὶ τὴν βάρβαρον φωνήν. 128. 

τῷ κεφαλοδέσμῳ. 

115. τεϑαλὼς Bothe: τὸ ϑάλοσ (ϑάλωσ ante ras.) M. 114. δυσπαρα- 

βούλοισιν M. 115. μαινόλεν schol.: μενόλιν M. 116. ἄταν Ald.: dra 

(ε in rasura] M. — 118— 181 tres chori ordines canere videntur, ephym- 

nia totus chorus. 118. δ᾽ ἐγὼ Enger: λέγων M. 191. ἐμπρέπη M. 

Post hoe separato v. ϑρεομένη μέλη habet M, quae auctore Schuetzio 
delevit Porson. 122. in marg. ζῶσα To ote με τιμᾶε m. ' 123. 
ἱλέομαι Turnebus: ἑλέωμαε M. in marg. ἔτ M. 195. εὖ͵ γᾶ, xov- 

νεῖς Boissonade: εὐαχοννεῖσ (cfr. 136) et in marg. ἔτ M. 126. in 

marg. 4r M. 127. 5t et in marg. ἔτ M. fort. λίνοισι xai. 128. 

at«dovíat (eraso v) M. 
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antistr. 6. ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα τέλεα πελομένων χαλῶς 

ἐπίδρομ᾽ ὁπόϑι ϑάνατος ἀπῇ. 130 
2 * DA L] 

^ , , 

ἰὼ δυσάγχριτοι πόνοι. 

ποῖ τόδε χῦμ᾽ ἀπάξει; 

“λέομαι μὲν "Antav βοῦνιν, 

χαρβᾶνα δ᾽ αὐδὰν 135 

εὖ, γᾶ, χοννεῖς. 

πολλάχι δ᾽ ἐμπέτνω ξὺν λαχίοι 

λίνοισιν T) 

Σιδονίᾳ χαλύπτρᾳ. 

str. 7. πλάτα μὲν οὖν λινορραφής τε 140 

δόμος ἅλα στέγων δορὸς 

ἀχείματόν μ᾽ ἔπεμπε σὺν πνοαῖς" 

οὐδὲ μέμφομαε" τε- 

λευτὰς δ᾽ ἐν γρόνῳ 

πατὴρ ὁ παντύπτας 145 

πρευμενεῖς χτίσειεν, 

129. ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα: ὅπου δὲ ϑάνατος ἀπῇ, ἐκεῖ τῶν ἀνϑρώ- 

πων εὐπραγούντων τιμαὲ τοῖς ϑεοῖς ἐπιτρέγουσιν. ἐναγέα δέ, &va- 

γίσματας. 182. δυσδιάγνωστοι. 1588. ἡμᾶς (GL). 187. τῷ δια- 

σχισμῷ ἐμπέπτω. 140. λινορραφὴς δόμος δορός: ἡ ναῦς, παρόσον 

τρυπῶντες τὰς ναῦς σπάρτοις αὐτὰς συνέρραπτον. xal τὸ παρ 

"ÜpxXoc (ξ 383) »νῆας ἀκειόμενον« (ἀκείαμ, m) τὸ συρράπτοντες (1. 

συρράπτοντα) δηλοῖ. ὅϑεν καὶ ἀκεστρίας τὰς ῥαπτρέας (ῥάπτιας m) 

φασέ. 141. τὴν ϑάλατταν εἴργων. 144. ἴσως οὖν πρὸς τὴν 

ἀρχὴν ἔσται xa) τὸ τέλος. 
* 

[7] 

130. ἐπέδρομ᾽ ὁπόϑε Hermann: ἐπεδρόμωπόϑε et in marg. 6v M. 
ἀπῇ schol.: ὅπηες M. 134. paragraphus praefixa in M. ἱλέωμαε M. 

136. εὐγαχόννισ M. 137. ἐνπιτνῶ corr. in ἐμπιτνῶ M. 137 sq. 

in marg. ἔτ M. 138sq. αἔνοισιν ἢ at«O0víat (eraso v) M. 142. 

ἀχείματόν Turnebus: ἀχίματόν M. σὺν πνοαῖς Porson: eupzvotaic M. 

144. τελευτὰς Burges: τελευτᾶσ M. 
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Σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς 
Σ ᾿ $. «- ὦ "» Y 

εὐνᾶς 4ávOpQv, ξ &, 
»v pL. mI , - 

ἄγαμον ἀϑάματωον EXCUFsty. 

antistr. 7. δέλουσα δ᾽ αὖ ϑέλουσαν ἁγνά μ᾽ 150 

ἐπιδέτω Διὸς xópa 

ἔγουσα σέμν᾽ ἐνώπι᾽ ἀσφαλές" 

παντὶ δὲ σϑένε: Ov 

ὠγμοῖσι δ᾽ ἀσφαλέα 
7, à c zd ς 

ἀδμήτας ἀδιμήτ 155 
s , 
ῥύσιος γενέσϑω, 

Σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρὸς 
» M P] NJ - Ἃ » 

εὐνᾶς 4vOpov, &£ €, 

ἄγαμον ἀδάματον ἐχφυγεῖν. 

str. 8. εἰ δὲ μή. μελανϑὲς 160 

ἡλιόχτυπον γένος 

τὸν γάϊον, 

τὸν πολυξενώτατον 
7χ- - 5 

Ζῆνα τῶν xexurxócav 

ἱξόμεσϑα σὺν χλάδοις 165 
, ΄ - 
ἀρτάναις ϑανοῦσαι, 

μὴ τυχοῦσαι ϑεῶν ᾿θλυμπίων. 

"4 Ζήν, ᾿Ιοὺς ἰὼ 

141. ὃ "Exagoc. 149. λείπει τὸ δοΐη. 150. ϑέλουσάν 

pe εἶναι ἁγνήν. 152. ἀσφαλῶς ἐπιδέτω με. 156. ἀντὲ τοῦ ῥυ- 
, [4 L4 e - » Y , 3 S M 

σάσϑω (Gl). — ἡ παρϑένος ἡμᾶς τὰς παρϑένους. 160. εἰ δὲ μὴ 

ῥύσεται. 102. τὸν καταχϑόνιον "Arv. 168. ὦ Ζεῦ, 7, παρὰ 

τῶν ϑεῶν μῆνις κατὰ Ἰοῦς ὠδὴῆς ἐστὶ καὶ μαστιγωτική. 

149. ἀδάματον Bothe: ἀδάμαντον M. 153. σϑένεςι Heath: σϑε- 

vougt (factum ut vid. ex oe$£voes) M. διωγμοῖσι | M. 154. διωγ μοῖς 

ἀσχαλῶσ᾽ Hermann. 155. ἀδμῆτας ἀδμήτα Westphal. 169. ἀδά- 

μαντον M. 160. δὲ Turnebus: δὴ M. 161. ἡλιόχτυπον Wellauer: 

ἠδιόχτυπον M. 162. γάϊον Wellauer: catov et in marg. ἔτ M. 168. 

ἀξηνιουσίω et in marg. ἔτ M. 

E -. 
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μῆνις μάστειρ᾽ ix ϑεῶν. 

χοννῷῶ δ᾽ ἄγαν 170 

γαμετᾶς o)pavóvaxov. 

χαλεποῦ yàp &x 

πνεύματος εἶσι γειμών. 

antistr. 8. xat τότ᾽ οὐ διχαίοις 

Ζεὺς ἐνέξεται λύγοις, 17ὅ 

τὸν τᾶς βοὸς 

παῖδ᾽ ἀτιμάσας, τὸν α"- 

τός ποτ᾽ ἔχτισεν γόνῳ, 

νῦν ἔχων παλίντροπον 

ὄψιν ἐν λιταῖσιν" 180 

ὑφόϑεν δ᾽ εὖ χλύοι xaAoDpevoc: 

44. παῖδες, φρονεῖν γρή" ξὺν φρονοῦντι δ᾽ ἤχετε 

πιστῷ γέροντι τῷδε ναυχλήρῳ πατρί. 
Y SEN ΄ - , ' 

xai τἀπὶ γέρσου vov προμηϑίαν λαβὼν 

αἰνῶ φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπῃ δελτουμένας. 185 

l71. τὴν τῆς "Hoac τῆς ἐν ἀνδρὲ (τῆς ἐν ἀνδρείᾳ Robort., 

τῆς εὐανδρείᾳ Paley) νεικώσῃης πάντας τοὺς ἐν οὐρανῷ ϑεούς. καὶ 
5 ) € M J » € “Ὁ ^ er, X N I4 - 

ἐφ᾽ ἡμᾶς οὖν ἔφϑασεν ἡ μῆνις τῆς "Hoac. — πρὸς τὸ ἄνω τοῦτο 

»τὸν πολυξενώτατον Ζῆνα τῶν χεχμηχότων ἱξόμεσϑα --- γαλεποῦ 

γὰρ ἐκ πνεύματος cio: γειμώνκ. τὰ δ᾽ ἄλλα διὰ μέσου dyame- 
7 M LS) » ^ ΄ ' [died ' ΄ » φώνηται. 174. xal τότ᾽ οὐ δικαίοις: τὸ ἑξῆς, xol τότε οὐ 

δικαίοις ἐνεύξεται Ζεὺς λόγοις, νῦν ἔγων παλίντροπον ὄφιν λιταῖς. 

οὐκ εὐαπολόγητος ἔσται, φησίν, ὅταν ἡμᾶς παρίδῃ ἀπολλυμένους 

(ἀπολλυμένας Vict.). 183. ἐξάρχῳ  (Gl.). 184. ὡς τὰ ἐν 

θαλάσσῃ. 185. ἀπογραφουμένας (ἀπογραφομένας Robort.). 

170. ἄγαν Bamberger: drav M. 171. γαμετᾶς οὐρανόνιχον Vic- 
torius: γαμετουρανόνειχον M. 175. ἐνέξεται Porson: ἐνεύξεται M. 

Post 181 ephymnium 168—173 iterandum esse vidit Canter. 182. 
44. Scaliger: πρεσ M, cui πρεσβύτης praescr. m. ἥχετε Porson: ἔχετε 

t 

M. 184. προμήϑειαν M. λαβὼν Wordsworth: λαβεῖν M. 

S 

ICoN νω el." Tex 
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ὁρῶ xóvt, ἄναυδον ἄγγελον στρατοῦ, 

σύρηγες o0 σιγῶσιν ἀξονήλατοε" 

ὄχλον δ᾽ ὑπασπιστῆρα xat δορυσσόον 

λεύσσω, ξὺν ἕπποις χαμπύλοις τ᾿ ὀγήμασιν" Vel ἢ 7t An c Z7 

2/2 2 » ' δ X ira PS S , - e 

τάχ᾽ ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆσδε γῆς ἀρχηγέται 190 
P] m qm , ΄ du ΄ ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυσμένοι. 
Σ᾽ MES , ΄ E ' 4 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀπήμων εἴτε xat τεϑηγμένος 
D. τὖὖ UN , eO INTR ΄ Fs 

«uz ξῦν opyr, ovo Emopvutat στύλον, 

ἀμεινών ἐστι παντὸς εἵνεχ᾽, ὦ χώραι, 

πάγον προσίζειν τόνδ᾽ ἀγωνίων δεῶν. 195 

χρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, ἄρρηχτον σάχος. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα βᾶτε, χαὶ λευχοστεφεῖς 
e irs , , “" L2 là , 4 , 

uxecyotuc, ἀγάλματ  G4tootoU. Διὸς, 

σεμνῶς ἔχουσαι διὰ γερῶν εὐωνύμων, 
' ' MJ ' - » 

αἰδοῖα xai γοεδνὰ xai ζαχρεῖ ἔπη 200 

ξένους ἀμείβεσϑ᾽, ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 
- ἊΨ ΄ 2 5 ΄ , 

τορῶς λέγουσαι τάσδ᾽ ἀναιμάχτους φυγάς. 
- EI [d , - Ἁ M ' , ΄ 

φϑογγῇ δ᾽ ἑπέσϑω πρῶτα μὲν τὸ μὴ ϑρασύ. 

τὸ μὴ μάταιον δ᾽ ἐχ μετώπω σωφρονῶν 
» ΄ » 3 v ΄ 
t προσωπὼν ouparoc παρ ἡσύυχγου. 205 

^ ' ^3 b. RJ μὰ M A ἌΡ 

xat μὴ πρόλεσχος μηδ᾽ ἐφολχὸς ἐν λόγῳ 

198. τὸν πρὸς ἡμᾶς στόλον μετὰ ὁρμῆς ποιεῖται. 195. στρογ- 

γύλα γάρ ἐστι τὰ ἱερεῖα. καὶ γωνέας οὐκ ἔχοντα. 197. λευχοῖς ἐρίοις 

ἐστεμμέ 199. ὅ ἐστιν ἀντέχεσϑε τῇ δεξιᾷ τῶν ἀγαλμάτων, τῇ ἐστεμμενας. . 0 ἔστιν ἀντεχεσῦε τῇ ὁξξίᾳ τῶν ἀγαλματ ΤΩ 

ἀριστερᾷ τοὺς κλάδους κατέχουσαι. 206. πολλὰ προοιμιάζξου. — 

μήτε προτέρα κατάρχου τοῦ λόγου μήτε ἀμειβομένη μακρολόγει. 

188. ἔτ in marg. M. 189. λεύσω M. 192. τεϑηγμένος Pear- 

son: τεδϑειμένοσ M. 194. £c in marg. M. 195. τόνδ᾽ Turnebus: 

τῶνδ᾽ M. 196. χρεέσσων mut. in χρεῖσσον M. 198. ἑχτηρίας 

Victorius. 199. σεμνὸσ M, σεμνῶσ m. εὐωνύμων Auratus: guv»- 

νύμων M. 200. γοέδνα Robortellus: γοείδηα M. ξαχρεῖ᾽ Geel: τὰ 

χρέα M. ἔτ in marg. M. 202. fort. rác. 203. g9oryyz Pauw: 

φϑογγὴ M. 204. ix σεσωφρονισμένων Dindorf. 
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γένῃ" τὸ τῇδε χάρτ᾽ ἐπίφϑονον γένος. 

μέμνησο δ᾽ stxetw γρεῖος εἰ ξένῃ φυγάς. 

ὑϑρασυστομεῖν γὰρ ob πρέπει τοὺς ἥσσονας. 

X0. πάτερ, φρονούντως πρὸς φρονοῦντας ἐννέπεις. 210 

φυλάξομα: δὲ τάσδε μεμνῆσδϑαι σέϑεν 
^ Ἁ 5 ΄ ' ἊΝ , ΜΆ 

χεδνὰς ἐφετμάς" Ζεὺς δὲ γεννήτωρ ἴδοι. 
; ades Soy iiis. f ^ A4. uf vuv» σχόλαζε. μηχανῆς δ΄ ἔστω χράτος. 

3. ΧΟ. ϑέλοιμ᾽ ἂν δὴ aoi πέλας ϑρόνους ἔχειν. 

5 X0. ὦ Ζεῦ, χύπων οἴχτειρε μὴ ἀπολωλότας. 215 
1 44. ἴδοιτο δῆτα £g coe e d ἐπ ὄμματος. 

6 χείνου ϑέλοντος εὖ τελευτήσει τάδε. 

xat Ζηνὸς ὄρνιν τόνδε νῦν CHAP 

X0. χαλοῦμεν αὐγὰς ἡλίου σωτηρίους. 

44. ἁγνόν τ᾽ ᾿ἡπόλλω φυγάδ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ϑεόν. 220 

X0. εἰδὼς ἂν αἶσαν τήνδε συγγνοίη βροτοῖς. 

4A. συγγνοῖτο δῆτα χαὶ παρασταίῃ πρόφρων. ͵ 4 D / 
Γ΄ , Pl T , - ^ , »ν 

ΧΟ. τίν᾽ οὖν χιχλήσχω τῶνδε δαιμόνων ἔτι; 

44. ὁρῶ τρίαιναν τήνδε, σημεῖον ϑεοῦ. 

208. ἐπικουρίας χρήζεις. 209. γνώμη. 212. ὃ ἔφορος τοῦ 

γένους. 214. ὡς αὐτοῦ ἤδη καϑεσϑέντος. 215. μὴ μετὰ τὸ 
ἀπολέσας: (ἀπολέσϑα: Stephanus) οὐκτειρήσης ἡμᾶς. 218. τὸν ἥλιον" 

ἐξανίστησι γὰρ ἡμᾶς ὡς ὃ ἀλεκτρυών. 222. συγγένοιτο. 224. 

ἐν γραφῇ. --- τοῦ Ποσειδῶνος. 

208. εἴ ξένη Sophianus: εἶξεν ἣ M. 210. paragraphus praefixa 

in M. φρονοῦντοσ mut. in φρονούντωσ m. — φρονοῦσαν Dindorf. 218 

— 228. personarum notatione caret M. Versibus sic dispositis: 212, 

216. 214. 213. 215. 217 et post 217 unius (coryphaei) versus defectu no- 

tato vices Danai et coryphaei restituit Hermann (v. 216 post 212 collo- 

candum esse etiam Burges monuit). 213. μηνῦν M. fort. σχόλαξε 

μηχανῆς δραστηρίου. 215. ὦ Ζεῦ Victorius: ἐὼ ξεὺσ corr. in io 

ξεῦ m. 218. χιχλήσχετε Robortellus: χεχλέσχεται mut. in χιχλήσχεται 

M. 221. συγγνοίη Lobeck (συγγνώη Robort.): εὐγνώη M. 222. 
ν 

συγγνοῖτο Victorius: σύγνοιτο M (superscr. m). 223. χιχλίσχω M. 
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ΧΟ. ἀλλ᾽ εὖ τ᾽ ἔπεμψεν εὖ τε δεξάσϑω χγϑονί. 295 

4A. Εομῆς ὅδ᾽ ἄλλος τοῖσιν ᾿λλήνων νόμοις. 

X0. ἐλευϑέροις vov ἐσϑλὰ χῃρυχευέτω. 

44. πάντων δ᾽ ἀνάχτων τῶνδε χοινοβωμέίαν 

σέβεσϑ᾽, ἐν ἁγνῷ δ᾽ ἑσμὸς ὡς πελειάδων 

ἕζεσϑε xtpxov τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, 230 

ἐγϑρῶν ὁμαίμων xal μιαινόντων γένος. 

ὄρνιϑος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών; 

πῶς δ᾽ ἂν γαμῶν ἄχουσαν ἄχοντος πάρα 

ἁγνὸς γένοιτ᾽ ἄν; οὐδὲ μὴ ᾽ν Ἅιδου ϑανὼν 

φύγῃ ματαίων αἰτίας πράξας τάδε" 235 

xdxst διχάξει τἀμπλαχήμαϑ'᾽, ὡς λόγος, 

Ζεὺς ἄλλος ἐν χαμοῦσιν ὑστάτας δίχας. 

σχοπεῖτε χἀμείβεσδε τόνδε τὸν τρόπον, 

ὅπως ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νιχᾷ τόδε. 

BA. ποδαπὸν ὅμιλον τόνδ᾽ ἀνελληνύστολον 240 

πέπλοισι βαρβάροισι χαὶ πυχνώμασι 

γλίοντα προσφωνοῦμεν; οὐ γὰρ ᾿Δργοὴλὶς 

ἐσδὴς γυναιχῶν οὐδ᾽ ἀφ᾽ Ελλάδος τόπων. 

226. ὡς τῶν “ἰγυπτίων ἄλλως αὐτῶν (αὐτὸν Robort.) γραφόντων. 

281. τῶν συγγενῶν ὑμῖν. — τοῦ ὁμογενοῦς (pertinere videtur ad 232). 

288. παρὰ πατρὸς ἄκοντος. 237. μεϑ᾽ ἃς οὐκ ἔστιν ἄλλῃ τιμω- 

ρία. 240. τὸν οὐχ Ἕλληνα κατὰ στολήν. 242. τρυφῶντα. 

226. scribendum ἄλλος πομπὸς ᾿λλήνων. 227. νῦν M. 229. 
δ᾽ ἑσμὸς Auratus: δεσμὸσ M. 230. ἵξζξεσϑε χίρχων Robortellus: ἕζεσ- 

ϑαι χρέχω M, in marg. ἵζεσϑε χέρχω m. 231. ἔτ in marg. M. 232. 

ἂν áyvsóot Plut. Rom. c. 9 et Quaest. Rom. p. 286 C: ἀναινεύοε M. 2388. 

τίς δ᾽ Burges. γαμῶν Robortellus: γάμων M. 234. μὴ ^v Turnebus: 

n3» M. in marg. ἔτ M, item 2346, 254, 260, 272, 276, 278 et saepe alibi. 
235. ματαίων Schuetz: μάταιον M. 236. τἀμπλαχήμαϑ᾽ ὡς Canter (τά- 

πλαχήμαϑ᾽ ὡς Victorius): ταπλα ἐν μαβωσ M. 238. τρόπον Stanley: 
τόπον M. 240. nulla personae nota in M. ἀνελληνόστολον Bothe: àvéA- 

ληνα στόλον M. 241. scribendum xai σπαϑήμασι. 242. προσφωνοῦμεν, 

οὐ Robortellus: προσφωνουμένου M. 248. ἀπελλάδοσ M (superscr. m). 
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ὅπως δὲ γώραν οὔτε χηρύχων ὕπο, 

ἀπρόξενοί τε, νόσφιν ἡγητῶν, μολεῖν 245 

ἔτλῃητ᾽ ἀτρέστως, τοῦτο ϑαυμαστὸν πέλει. 

χλάδοι γε μὲν δὴ χατὰ νόμους ἀφιχτόρων 

χεῖνται παρ᾽ ὑμῖν πρὸς δεοῖς ἀγωνίοις" 

μόνον τόδ᾽ ᾿Ελλὰς γϑὼν συνοίσεται στόχῳ. 

χαὶ τἄλλα πόλλ᾽ ἐπειχάσαι δίχαιον ἦν, 250 

εἰ μὴ παρόντι φϑόγγος ἦν ὃ σημανῶν. 

ΧΟ. εἴρηχας ἀμφὶ χόσμον ἀφευδῇ λόγον. 

ἐγὼ δὲ πρός σε πότερον ὡς ἔτην λέγω 

ἢ τηρὸν Ἑρμοῦ ῥάβδον ἢ πόλεως ἀγόν; 

ΒΑ. πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείβου xai λέγ᾽ εὐθαρσὴς ἐμοί. 255 

τοῦ γηγενοὺς γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ Παλαΐγϑονος 

iuc Πελασγός, τῆσδε γῆς ἀρχηγέτης. 

ἐμοῦ δ᾽ ἄναχτος εὐλόγως ἐπώνυμον 

γένος Πελασγῶν τήνδε χαρποῦται γϑόνα. 

xai πᾶσαν αἴαν, ἧς διάλγοσ ἔρχεται 260 

Στρυμών, τὸ πρὸς δύνοντος ἡλίου χρατῶ. 

244. μὴ ἐπικηρυκευσάμεναι. 245. πρέσβεων. 241. “Ελ- 

ληνικῶν ἱκετῶν. 249. συμφωνήσει. 250sq. ἔμελλον ἂν 

στοχασμῷ τὰ xaÜ' ὑμᾶς λέγειν, εἰ μὴ φωνὴν εἴχετε. 252. περὲ 

τοῦ κόσμου ἡμῶν, ὅτι βάρβαρος. 258. νῦν δημότην. 254. 

φύλακα (Gl.. 256. Παλαΐχϑων ὄνομα κύριον. 260. ἀντὲ 

τοῦ xai πάσης αἴας. 261. τοῦ πρὸς δυσμὰς μέρους Στρυμό- 

νος χρατῶς  Στρυμὼν δὲ ποταμὸς θρᾷάκης. -- ποταμὸς ἐγχώ- 

proc (6!.). 

244. οὔτε Hermann: οὐδὲ M. 240. ἀτρέστως Sophianus: ἀχρέσ- 
Troc M. 252. paragraphus praefixa in M. 253. προσε M, προσσὲ 

m. éz7» M. 254. ἤτηρον (mut. m in ἠτηρὸν) 7epou ῥάβδον M, in 

marg. οἶμαι ἢ ἑρμοῦ ῥαβδον m. 255. paragraphus praefixa in M. 

λέγ᾽ εὐθαρσής Turnebus: λέγετ᾽ εὐϑαρσεῖς M. 251. Πελασγός Can- 

ter: πελασγοῦ M. 260. αἶαν ἧς Turnebus: αἴδνησ M. δῇ ἁγνὸς 
Wordsworth, fort. δι᾽ ἄγχοσ. 261. τὸ corr. in τοῦ M, in marg. τὸ m. 

Aeschylus ed. Wecklein. 14 
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ὁρίζομαι δὲ τήν τε Περραιβῶν γϑόνα 

Πίνδου τε τἀπέχεινα, Παιόνων πέλας, 

ὄρη τε Δωδωναῖα" συντέμνει δ᾽ ὅρος 

ὑγρᾶς ϑαλάσσης" τῶνδε τἀπὶ τάδε χρατῶ. 265 

αὐτῆς δὲ γώρας ᾿Απίας πέδον τόδε 

πάλαι χέχληταε φωτὸς ἰατροῦ γάριν. 

"Aztg γὰρ ἐλθὼν ἐχ πέρας Ναυπαχτίας 

ἐατρόμαντις παῖς ᾿ἡπόλλωνος γϑόνα 

τήνδ᾽ ἐχχαϑαίρει χνωδάλων βροτοφϑόρων, 210 

τὰ δὴ παλαιῶν αἱμάτων μιάσμασιν 

γρανϑεῖσ᾽ ἀνῆχε γαῖα μηνεῖται ἄχη, 

δραχονϑόμιλον δυσμενῆ ξυνοιχίαν. 

τούτων ἄχῃ τομαῖα χαὶ λυτήρια 

πράξας ἀμέμπτως Ang Apyeta γϑονὶ 215 

μνήμην ποτ᾽ ἀντέμισϑον ηὕρετ᾽ ἐν λιταῖς. 

ἔγουσα δ᾽ ἤδη τἀπ᾽ ἐμοῦ τεχμήριαἩ 

γένος τ᾽ ἂν ἐξεύγοιο xai λέγοις πρόσω. 

μαχράν γε μὲν δὴ ῥῆσιν οὐ στέργει πόλις. 

264. ὁ δὲ ὅρος ὃ ἡμέτερος τἀπὶ Δωδώνην ἔχε: ἕως τῆς ϑαλάσ- 

σης" καὶ ἐπέχεινα δὲ τῶνδε χρατῶ. 268. τοῦ πέρατος. ἀνε- 

χρόνισε Of: τῶν γὰρ “Πρακλειδῶν ναυσὶ διαβάντων εἰς "Apyoc οὕ- 

τως ἐχλήϑη Naózaxcoc. 271. ὡς τῶν πολιτῶν αὐτοκτονησάν- 

των. 278. τέ ἀνῆκε; δρακόντων πλῆϑος. 216. ἀντὲ τοῦ 

περιεποιήσατο. 

262. τήν τε Stanley: τῆνδε M. περραέβων M. 263. fort. Παιό- 
νων λέπας. 265. τἀπὲ τάδε Canter: τ᾽ ἄπειτα δὲ M. 270. βρο- 

Bom M (superscr. m). 271. δὴ Turnebus: δὲ M. 272. ypav- 

ϑεῖσ᾽ Robortellus: zypav9eio M. μηχανωμένη Margoliouth, fort. μηνῖτις 
ódxy. 273. Opaxo»S$óuuov Bothe: δράχωνϑδ᾽ ὁμιλῶν M, δράχονϑ᾽ 

ὅμιλον m. 275. ἀμέμπτως ἄπις Robortellus: μεμπτῶσ ἄπεισ᾽ M. 

276. ποτ᾽ ἀντίέμισϑον Turnebus: πονταντινεισϑον M. εὕρετ M. 211. 
ἔχουσα δ᾽ Heimsoeth: ἔχον δ᾽ ἂν M, in marg. yp. ἔχουσαν m. 218. 

γένος τ᾽ et λέγοις πρόσω Robortellus: γένοιτ᾽ et λέγοι προσωσ M. 219. 

γε μὲν corr. in γέ μιν Μ. δὴ ῥῆσιν Sophianus: δηρίσιν M. 
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ΧΟ. βραχὺς τορός δ᾽ ὃ μῦϑος, Apyeiat γένος 280 
2 , ΄ 2 3 3p , 
ἐξευγόμεσϑα, σπέρματ᾽ εὐτέχνου βοός" 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῇ πάντα προσφύσω λόγῳ. 

BA. ἄπιστα μυϑεῖσϑ᾽, ὦ ξέναι, χλύειν ἐμοί, 

ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν "Apystov γένος. 

“ιβυστιχαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι 285 

γυναιξίν ἐστε χοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. 
' ze » , D , xai Νεῖλος ἂν δϑρέφειε τοιοῦτον φυτόν, 

ἰύπριος γαραχτήρ τ᾽ ἐν γυναιχείοις τύποις 

εἰχὼς πέπληχται τεχτόνων πρὸς ἀρσένων " 

᾿Ννδάς τ᾿ ἀχούω νομάδας ἱπποβάμοσιν 290 
* T ΄ e , P ^ , 

εἶναι χαμήλοις ἀστραβιζούσας, γδόνα 
Pj Aiit / , cA , 

παρ᾽ Aüktoduw ἀστυγειτονουμένας. 

xai τὰς ἀνάνδρους χρεοβόρους δ᾽ ᾿Δμαζόνας, 
3 “ x j^ 9 » y 

ei τυξυτευχεῖς ἦτε, χάρτ ἂν ἤχασα 

ὑμᾶς. διδαχϑεὶς δ᾽ ἂν τόδ᾽ εἰδείην πλέον, 295 
[rd ζ΄ 3 , DII - ^ , ὅπως γένεϑλον σπέρμα τ᾽ Apyctov τὸ σόν. 

΄ 3 - ' ' ' 
X0. χλῃδοῦγον pac φασὶ δωμάτων zocé 

21. Ἢ "ANO Ἃ P] , L 
là γενέσϑαι τῇδ᾽ ἐν "Apyetg γϑονί. 

282. ἀντὲ τοῦ ἀποδεέξω. 288. xal γυναῖχες ἂν Κύπριαει ἀν- 

δράσι μιχεῖσαι τέκοιεν. xo^ ὑμᾶς. 290. ὕτποις ἐοικυέαις κατὰ 

τὸ τάχος. 291. καμήλοις νωτοφορουμέναις (— ας Bothe) κατὰ 

τὴν χϑόνα. ἀστράβη δὲ λέγεται ἡ νωτοφόρος ἡμέονος. 298. λεέπει 

εἶναι. 2971. ἱέρειαν ((1.). 

280. nulla personae nota in M. 282. παντὲ Schuetz. λόγων, αἱ vid., 

M, λόγωι m.. 288. paragraphus praefixa in M. ἄπιστα Ald.: ἄπειστα 

M. 284. no9^ Meineke. 286. γυναιξίν Turnebus: γυναιξὲ δ᾽ M. 

287. ϑρέφειεν M. 288. χύπρισ M, mut. in χύπριοσ m. 290. ᾿Ινδάς 
Bothe: ἐνδούσ M. ἀχούω Robortellus: ἀχούων M. ἑἱπποβάμοσιν Turnebus: 

ἱπποβάμοισιν M. 291. τοίας χαμήλοις Heimsoeth. ἀστραβιξούσας:σ 

(— «te ante ras.) M. 293. χρεοβόρους Abresch: χρεοβρότουσ M. δ᾽ 

delet Wellauer. 295. δ᾽ ἂν Abresch: à» M. 297 —337. nullae 

personarum notae in M. 297. φὰσ vel φᾶσ M, φασὶ m. 298. τῇ δ᾽ 

ἐν Sophianus: τὴ ἐδεῖν M. 

14" 
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BA. ἣν ὡς μάλιστα, xai φάτις πολλὴ χρατεῖ. 

BA. μὴ xai λόγος τις Ζῆνα μιχγϑῆναι βροτῷ; 800 

ΧΟ. χἄχρυπτά γ᾽ Ἥρας ταῦτα τἀμπαλάγματα. 

BA. πῶς οὖν τελευτᾷ βασιλέων νείχῃ τάδε; 

ΧΟ. βοῦν τὴν γυναῖκ᾽ ἔϑηχεν "Aoysía ϑεός. 

ΒΑ. οὐχοῦν πελάζει Ζεὺς ἐπ᾽ εὐχραέίρῳ βοΐ; 

ΧΟ. φασίν, πρέποντα βουϑόρῳ ταύρῳ δέμας. 305 

BA. τέ δῆτα πρὸς ταῦτ᾽ ἄλογος ἰσγυρὰ Διός; 

ΧΟ. τὸν πάνϑ᾽ δρῶντα φύλαχ᾽ ἐπέστησεν βοΐ. 

ΒΑ. ποῖον πανόπτην οἰοβουχόλον λέγεις; 

ΧΟ. "Apyov, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κχατέχτανε. 

ΒΑ. τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ fot; 810 

X0. βοηλάτην μύωπα, χινητήριον. 

ΒΑ. οἶστρον χαλοῦσιν αὐτὸν ot Νείλου πέλας. 

ΧΟ. τοιγάρ νιν ἐχ γῆῇῆς ἤλασεν μαχρῷ δρόμῳ. 

BA. xai ταῦτ᾽ ἔλεξας πάντα συγχόλλως ἐμοί. 

ΧΟ. xai μὴν Κάνωβον χἀπὶ Μέμφιν txeco. 315 

301. at περιπλοκαέ. 302. τὰ νεέκη Διὸς καὶ Ἥρας εἰς τέ 

κατέληξαν; 303. τὴν διὰ τὴν (δε αὐτὴν Chatelain vel Graux) 

γενομένην ὑπὸ Διὸς μεταμόρῤφωσιν τῆς ᾿Ιοῦς τῇ ϑεᾷ προσῆφεν. 

818. δὲς (διὸ Weil) αὐτὴν ἤλασε μαχρῷ δρόμῳ. 814. συγκόλ- 

λως: συμφώνως. 

299. ἦν Hermann: ἣν M. Post 299 lacunam notavit Pearson: 

coryphaei versus intercidit. 301. χἄχρυπτά. . τἀμπαλάγματα Her- 

mann cl. Hesych. ἐμπαλούγματα (ἐμπαλάγματα Salmasius): ai ἐμπλοχαέ: 

xai χρυπτά. . παλλαγμάτων M. 302. scribendum videtur /jaot- 

Aéow. 303. βοῦν τὴν Canter: βούκκτην M. 304. ir" Schuetz. 

305. πρέποντα Turnebus: πρέποντασ M. 306. δῆτα Victorius: δὴ 

M. πρὸς ταῦτ᾽ ἄλοχος Robortellus: προσταῦτα Aóyots M. ἰσχυρὰ Διός 

Pauw: χυραδιοσ M. 307. zànüd" M (superscr. m). 310. ἔτευξεν 

Turnebus: ἔτευξε δ᾽ M. 312. αὐτὸν Ἰνάχου Hermann. πέλας Tur- 

nebus: πέδασ M, in marg. οἶμαι παῖδες m. 313. γῆς Canter: τῆσ M. 

315. χἀῤπι M. Post 315 versum regis excidisse vidit Hermann. 
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X0. xai Ζεύς γ᾽ ἐφάπτωρ yet φιτύει γόνον. 

BA. τίς οὖν ὃ δῖος πόρτις εὔγεται βοός: 

X0. "Exagoc ἀληϑῶς ῥυσίων ἐπώνυμος. 
ΧΟ. Διβύη, μέγιστον γῆς χαρπουμένη. 

BA. τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῆσδε βλαστημὸν λέγεις: 820 

X0. Βῆλον δίπαιδα, πατέρα τοῦδ᾽ ἐμοῦ πατρός. 

ΒΑ. τὸ πάνσυφον νὺν ὄνομα τοῦτό μοι φράσον. 

X0. Δαναός, ἀδελφὸς δ᾽ ἐστὶ πεντηχοντάπαις. 

ΒΑ. xai τοῦδ᾽ ἄνοιγε τοὔνομ᾽ ἀφϑόνῳ λόγῳ. 

ΧΟ. ἀἴγυπτος. εἰδὼς δ᾽ ἁμὸν ἀρχαῖον γένος 325 

πράσσοις ἂν ὡς Apyetov ἀντήσας στόλον. 

DA. δοχεῖτε 07 μοι τῆσδε χοινωνεῖν γϑονὸς 

cüpyaiov. ἀλλὰ πῶς πατρῷα δώματα 

λιπεῖν ἔτλητε;: τίς χατέσχηψεν. τύχῃ ; 

X0. ἄναξ Πελασγῶν, αἰόλ᾽ ἀνϑρώπων xaxd. 330 
, Ὁ» ys E 2^7 τὸ. es , 
0»0U ὁ t00tC ὧν 0500apob ταῦτον πτερυν. RI 

ἐπεὲ τίς ηὔγει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν 
/ im UR s ἢ - 2 H Y / 

χέλσειν ἐς Apyoc χῆδος ἐγγενὲς τὸ πρίν, 

ἔχϑει μεταπτοιοῦσαν εὐναίων γάμων; 

BA. τί φὴς ἱχνεῖσϑαι τῶνδ᾽ ἀγωνίων δεῶν, 335 

320. ὁ Ebprmíürc πέντε φησὶ παῖδας εἶναι DrÀou, Αἴγυπτον, Aa- 

ναόν, Φοίνικα, Φινέα, Ayzvopa. 329. τοῦ πατρός σόυ. 385. δεὰ 

316. φιτύει Scaliger: φυτεύει M. 317. τίς Stanley: τέ M. Post 

318 versum regis excidisse monuit Stanley. 319. γῆς πέδον Burges, 
fort. σχῆμα γῆς. 820. βλάστημον Μ. 323. ἀδελφὸς δ᾽ Scaliger: 
δ᾽ ἀδελφόσ M. ἐστιν M. πεντηχοντάπαις Heath. (πεντηχοντόπαις €): πεν- 

τηχοστόπαισ M. 324. τοῦδ᾽ ἄνοιγε Porson: τοῦ δαναοίγε M. 325. S vag al νι 

εἰδὼς δ᾽ Turnebus: δ᾽ εἰδὼσ δ᾽ M. 326. ἀνστήσασ M, in marg. av» (15 γγι 

. τῆήσασ m. 327. δοχεῖτε δή Turnebus: δοχεῖτέ M. 329. λειπεῖν : 

ante corr. M. 331. δ᾽ ἴδοις... πτερόν Turnebus: ósíóots . . πότε- 
pov M. 332. ἐπή (corr. in ἐπεῶ τίσ M. 333. χέλσειν Robor- 
tellus: χέλσειεν M. 334. ἔχϑει μεταπτοιοῦσαν Turnebus: ἔχει μετὰ 
πτοίουσαν M. 
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λευχοστεφεῖς ἔγουσα νεοδρέπτους χλάδους ; 

ΧΟ. ὡς μὴ γένωμαι δμωὶς ἀϊγύπτου γένε. 

ΒΑ. πότερα xav! ἔγϑραν, ἢ τὸ μὴ ϑέμις λέγεις; 

ΧΟ. τίς δ᾽ ἂν φίλους ὠνοῖτο τοὺς χεχτημένους; 

ΒΑ. σϑένος μὲν οὕτως μεῖζον αὔξεται βροτοῖς. ^ 540 

ΧΟ. καὶ δυστυχούντων γ᾽ εὐμαρὴς ἀπαλλαγή. 

ΒΑ. πῶς οὖν πρὸς ὑμᾶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω; 

ΧΟ. αἰτοῦσι μὴ ᾿χδοὺς παισὶν Αἰγύπτου πάλιν. 

ΒΑ. βαρέα σύ γ᾽ εἶπας, πόλεμον ἄρασϑαι νέον. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἣ δίχῃ γε ξυμμάχων ὑπερστατεῖ. 345 

BA. εἴπερ y ἀπ᾿ ἀργῆς πραγμάτων χοινωνὸς ἦν. 

X0. aido0 σὺ πρύμναν πόλεος ὧδ᾽ ἐστεμμένην. 

BA. πέφριχα λεύσσων τάσδ᾽ ἕδρας χατασχίους. 

ΧΟ. βαρύς γε μέντοι Ζηνὸς ἱχεσίου χότος. 

str. 1. ΧΟ. Παλαΐίγϑονος τέχος, χλῦϑέ μου 350 
, 4 " "ὌΝ v Ld 

πρόφρονι χαρδίᾳ, Πελασγῶν ἄναξ. 
"^ ' € EN ^N T Lb 

ἴδε με τὰν ἱχέτιν φυγάδα περίδρομον, 

τέ λέγεις ἐληλυϑέναι. 338. ἢ ὅτι ἀϑέμιτος γάμος; deco γὰρ αὖ- 

τὰς ἐχδεδόσϑαι ἤδη ἄλλοις ἀνδράσιν. 339. χατ᾽ ἔχϑραν δηλο- 

νότι. τίς γὰρ τοὺς ἄνδρας δεσπότας ὥνοιτο: 846. συνέπρασσον 

ὑμῖν, εἰ ἀρχὴν προφάσεως εἶχον. 848. τοῖς ϑαλλοῖς ἱκετηρίων 

κλάδων πεπληρωμένους. 

336. νεοδρέπτοισ χλάδοισ ante corr. M. 338. paragraphus prae- 

fixa in M. 339 —341. nullae personarum notae in M. 339. 

ὥνοιτο M. 340. μείζων ante corr. M. 341. γ᾽ Turnebus: τ᾽ 

supra lineam m. 342—341. paragraphi praefixae in M. 343. 

᾿χδοὺς Schuetz: 'xóge M. 344. ἄρασϑας Robortellus: αἔρασϑαι (ac- 

centu ̂ super pa eraso) M. 346. χοινωνὸς Sophianus: χοινὸσ (óc in 

litura) M. 947. πόλεος... ἐστεμμένην Turnebus: zóAews . . ἐστεμ- 

μένη M. 348sq. nullae personarum notae in M. 348. πέφριχα 

Robortellus: zéguxa M. λεύσων M. τάσδ᾽ ἕδρασ Victorius: τὰσ δέδρα 
M. 350. τόχοσ M, mut. in τέχοσ m. 352. με τὰν Stephanus: μέ- 

ya» M. ἱχέτην mut. in ἑχέτιν M. 
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AuxoOtexcov ὡς 

δάμαλιν ἂμ πέτραις 

. ἠλιβάτοις, ἵν᾽ ἀλχᾷ 355 

πίσυνος μέμυχε ᾿ 

φράζουσα βοτῆρι μόχϑους. 

BA. ὁρῶ χλάδοισι νεοδρόποις χατάσχιον 

ναύονϑ᾽ ὅμιλον τῶνδ᾽ ἀγωνίων ϑεῶν. 

εἴη δ᾽ ἄνατον πρᾶγμα τοῦτ᾽ ἀστοξένων, 360 

μηδ᾽ ἐξ ἀέλπτων χἀπρομηϑήτων πόλει 

νεῖχος γένηται" τῶν γὰρ οὐ δεῖται πόλις. 

antistr. 1. XO. ἴδοιτο δῆτ᾽ ἄνατον φυγὰν 

ἑἱχεσία θέμις Διὸς χλαρίου. 

σὺ δὲ παρ᾽ ὀφιγόνου μάϑε γεραφρόνων " 365 

ποτιτρόύπαιον Gi- 

δόμενος οὖν περ 

ἱεροδόχα ϑεῶν λή- 

pet ἀπ᾿ ἀνδρὸς ἁγνοῦ. 

BA. οὔτοι χάϑησϑε δωμάτων ἐφέστιοι 370 

355. τῇ τοῦ ὄρους. 857. τῷ ἑαυτῆς βοτῆρι σημαίνουσα τοὺς 

διωγμούς. 358. ὁρῶ ὅμιλον ϑεῶν ἐστεμμένων ἱκετηρέαις. 8θ0. 

τῶν νῦν μὲν ξένων, πρώην δὲ συνημμένων τῷ ἄστει. 362 (immo 

363). τὴν μὴ émi βλάβῃ τινὸς γεγονυῖαν. 364. παντάπασι κληροῦν- 

τος xai κραζοντος. 865. παρ᾽ ἐμοῦ τῆς νεωτέρας ὃ γέρων. 8665ᾳ. 

00 πτωχεύσεις. 368. of ϑεοὲ δέχονταε τὰ ἀπὸ ἀνδρὸς ἁγνοῦ ἱερά. 

870. οὐ πρὸς τὴν ἑστίαν τῶν ἐμῶν δωμάτων" ἀντὲ τοῦ οὐχ ἰδίᾳ πρὸς 

ἐμὲ ποιεῖσϑε τὰς ἱκεσίας, ἀλλὰ πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν. 

353. λυχοδίωχτον Hermann: λευχόδιχτον M. 354. ἀμπέτραισ (ec 

in ras.) M. 355. ἠλιβάτοις ἵν’ Valckenarius: ἠλιβάτοισιν Μ. 3568q. 

μέμυχε φράξου | σα M. 357 delet Dothe. 358. paragraphus prae- 

fixa in M. χλάδοισικ, eraso », M. 359. ναύονϑ᾽ scripsi: véovó' M. 
363. δῆτ᾽ ἄνατον Pauw: δῆτα τὰν ἄνατον M. 866 54. coniunctos 

habet M. 367. εὐπορεῖς C G Haupt. 368. ἑεροδόχων Butler. 

368sq. λήμματ᾽ Turnebus. fort. ἑροδόχων ϑεῶν λαίγματ᾽’ (Hesych. Aat 
ypaca* πέμματα ἱερά, ἀπάργματα). 370—447. paragraphis vices per- 

Sonarum notat M praeter 392, ubi nulla nota. 
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ἐμῶν. τὸ χοινὸν δ᾽ el μιαίνεται πόλις, 

ξυνῇ μελέσϑω λαὸς ἐχπρνεῖν ἄχῃ. 

ἐγὼ δ᾽ ἂν ob χραίνοιμ᾽ ὑπόσχεσιν πάρος, 

ἀστοῖς δὲ πᾶσι τῶνδε χοινώσας πέρι. 

str. 2. ΧΟ. σύ τοι πόλις, σὺ δὲ τὸ δήμιον, 315 

πρύτανις ἄχριτος ὦν, 

χρατύνεις βωμόν, ἑστίαν γϑονός, 

μονοφψύήφοισι νεύμασιν σέϑεν, 

μονοσχήπτροισι δ᾽ ἐν Üpóvotc γρέως 

πᾶν ἐπιχραίνεις" ἄγος φυλάσσου. 280 

BA. ἄγος μὲν εἴη τοῖς ἐμοῖς παλιγχότοις, 

ὑμῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐχ ἔχω βλάβης ἄτερ" 

οὐδ᾽ αὖ τόδ᾽ εὗφρον, τάσδ᾽ ἀτιμάσαι λιτάς. 

ἀμηχανῶ δὲ xai φόβος μ᾽ ἔχει φρένας 

δρᾶσαί τε μὴ δρᾶσαί τε xai τύχην ἑλεῖν. 385 

antistr. 2. X0. τὸν bdóUev axozóv ἐπισχύπει, 

φύλαχα πολυπόνων 

βροτῶν, ot τοῖς πέλας προσήμενοι 

δίχας ob τυγχάνουσιν ἐννόμου. 

μένει τοι Ζηνὸς ἱχταίου χότος 390 

971. εἰ δὲ τὸ χοινὸν μιαένεται, Ó ἐστιν ἡ πόλις. 376. ἀνυ- 

πεύϑυνος. 881. ἐχϑροῖς. 385. xal τοῦ συμφέροντος ἐπιτυ- 

χεῖν. 886544. τὸν ξένεον xal ἱκέσιον día τὸν φύλακα τῶν ἀτυχούν- 

των, οἵτινες τοῖς πέλας προσιξζάνοντες οὐ μεταλαμβάνουσι τῆς δέκης, 

ἀλλ᾽ ὑπερορῶνται. 390. τοῖς ϑρήνοις τῶν πασχόντων συμμαχεῖ 

ὁ τοῦ Διὸς χόλος. 

371. ἐμὸν M, ἐμῶν m. 912. ἐχπονεῖν 'lTurnebus: éxzvosiv M. 

373. πάρος Sophianus: zapaxpos M. — ἀστοῖς. τῶνδε Scaliger: do- 

τῶν... τοῖσδε M. 378. νεύμασι M. 379. ϑρόνοις Pauw (ϑρό- 
»otet. Sophianus): γχρόνοισε M. 380. ἄγος Robortellus: ἄλγοσ M. 

385. μὴ δράσαι τε Robortellus: μηδράσητε M. 386. ἐπισχόπει Ro- 

bortellus: ἐπισχοπεῖ M. 
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δυσπαραϑέλχτους παϑόντος οἴχτοις. 

ΒΑ. εἴ τοι χρατοῦσι παῖδες Aiyóncou σέϑεν 
, , , » ΄ , 

νόμῳ πόλεως, φάσχοντες ἐγγύτατα γένους 

εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ᾽ ἀντιωϑῆναι δέλοι; 

δεῖ coí σε φεύγειν xarà νόμους τοὺς οἴχοϑεν, 395 

ὡς 0)x ἔγουσιν χῦρος οὐδὲν ἀμφὶ σοῦ. 
LES). 3 » , rr εἶ , 

str. 9. XO. μὴ τι ποτ οὖν γενοίμαν ὑποχείριος 

χράτεσιν ἀρσένων. ὕπαστρον δέ τοι 

μῆχαρ ὁρίζομαι γάμου δύσφρονος 

φυγαί. ξύμμαχον δ᾽ ἑλόμενος δίχαν 400 

χρῖνε σέβας τὸ πρὸς ϑεῶν. 
y) » Y - ^ , 2 € - ΄ 

BA. οὐχ sUxpttov τὸ χριμα" py p  atpoU χριτῆν. 
P] * bl * , » NA FN 

εἶπον δὲ xai πρίν, οὐχ ἄνευ δήμου τάδε 
^R 2 » 2f - ^ ΄ 

πράξαιμ᾽ ἄν, οὐδέ περ χρατῶν, χαὶ μῇ ποτε 
» *3 ΄ » , M M -€- , εἰ m 

εἰπῇ AEQG, εἰ ποὺ tt XGt μὴ τοῖον τύχοι 405 

ἐπήλυδας τιμῶν ἀπώλεσας πόλιν. 

antistr. 3. X0. ἀμφοτέρους ὁμαίμων τάδ᾽ ἐπισχοπεῖ 

Ζεὺς ἑτερορρεπής, νέμων εἰχότως 
MN Si -Ὁ σ Ν᾽ A A , ἄδιχα μὲν χαχοῖς, ὅσια δ᾽ ἐννόμοις. 

τί τῶνδ᾽ ἐξ ἴσου ῥεπομένων μεταλ- 410 

898. τὴν δὲ τοῦ γάμου μηχανὴν δριοῦμαε τοῖς ἄστροις" ἀντὲ τοῦ 

μηχανήσομαι φεύγειν δι᾿ 6000 μαχρᾶς τὸν γάμον. οἱ γὰρ μαχρὰν 
ew ΄ »^ 

ὁδὸν φεύγοντες δι᾽ ἄστρων σημαΐνεσϑα: ἔλεγον. 408. αὐτὸς ἐπεξ- 

ἡγήσατο τί ἐστιν ἑτερορρετής. 410. εἰ ὃ Ζεὺς τὸ ἴσον φυλάτ- 

vet, τέ ἀπορεῖς συμμαχῆσαι τῷ du; 

391. δυσπαραϑέλχτους Burges: à δυσπαρϑέλχτοισ (in marg. δυσπαρ- 

ϑενήτοισ m) M. 394. τές Victorius: τέσδ᾽ M. ϑελει M. 395. fort. 

σ᾽ ἐλέγχειν. 397. ὑποχείριος Robortellus: ὅπόχέριοσ M. 400. 

φυγάν Heath. 405. τύχοι Porson: τυχϑῆ M. fort. εἴ πού τι ϑάτε- 
pov τύχοι, siquidem xai μὴ τοῖον ex interpretamento ortum videtur. 

406. ἐπήλυδας Robortellus: εὐπήλυδασ M. 407. fort. νοήμων. 408. 
ἑτερορεπὴσ ante corr. M. 409. fort. ἔλλερα μὲν (cfr. Hesych. £A4epa- 

ἐχϑρά, πόλεμια, ἄδιχα). αἴσια δ᾽ 1. : ΠΤ ων 
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γεῖς τὸ Otxatov ἔρξαι; 

ΒΑ. δεῖ τοι βαϑείας φροντίδος σωτηρίου 
, 3 - 2 M - 

δίχην χολυμβητῆρος ἐς βυϑὸν μολεῖν 
b NEL M P4 "2 »ν 2 ΄ 

οεθορχὺς ὕμμα, pro ἄγαν ῳνωμένον, 

ὅπως ἄνατα ταῦτα πρῶτα μὲν πόλει, 415 

αὐτοῖσί Ü' ἡμῖν ἐχτελευτήσει χαλῶς, 

χαὶ μήτε δῆρις ῥυσίων ἐφάφεται 
Ρ] - 

μήτ᾽ ἐν ϑεῶν ἕδραισιν ὧδ᾽ ἱδρυμένας 

ἐχδόντες ὑμᾶς τὸν πανώλεϑρον ϑεὸν 

βαρὺν ξύνοιχον ϑησόμεσϑ᾽ ἀλάστορα, 420 

ὃς οὐδ᾽ ἐν "Ado τὸν ϑανόντ᾽ ἐλευϑεροῖ. 

μῶν οὐ δοχεῖ δεῖ ντίδ 07 ; 0 δοχεῖ δεῖν φροντίδος σωτηρίου; 

str. 4. ΧΟ. φρόντισον xat γενοῦ 

πανδίχως εὐσεβὴς 

πρόξενος, 425 
' FN Ἁ X 

τὰν φυγάθα pr προῦῳς, 

τὰν ἔχαϑεν ἐχβολαῖς 

δυσϑέοις ὀρμέναν" 

tistr. 4. μηδ᾽ ἴδης μ᾽ ἐξ ἑδρᾶι antistr. 4, μὴ της ξ ἐδρᾶν 

nob ῥυσιασ- 480 

δεῖσαν, ὦ 

πᾶν χράτος ἔχων γϑονός. 

γνῶϑιε δ᾽ ὕβριν ἀνέρων, 

χαὶ φύλαξαι χύτον. 

412. δεῖ δὴ εἰς βυϑὸν μολεῖν φροντίδος βαϑείας σωτηρίου, Ot- 
- 

χὴν χολυμβητῆρος. τοῦτο δὲ τοῖς σπογγοτόμοις συμβαένει, τὸ πόρ- 

ρωϑεν σχοπεῖν xal περιβλέπεσϑαι. 417. ἀντὶ τοῦ ἱκετέδων. 420. 

σημείωσαι. 49'1sq. διωγμοῖς ἀϑέοις. 484, τὸν τοῦ Διός. 

414. ὠνωμένον Salvinius: ὠνωμένων M. 420. ϑησόμεσϑδ᾽ Vic- 

torius: $zeóus$" M. 421. ὃς οὐδ᾽ ἐν Stephanus (οὐδ᾽ ἐν Victorius): 

ὡσ οὐδὲν M. 499. δοχεῖ δεῖν Turnebus: δοχεῖν δεῖ M. 428, 
eo 

ópuévay Pauw: ópouévav» M. 494. ϑεῶν τ᾽ ἄλευαι xórov Heimsoeth. 
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str. ó. μῇ τι τλῆς τὰν ἱχέτιν εἰσιδεῖν 435 

ἀπὸ βροετέων βίᾳ 

δίχας ἀγομέναν 

ἱππηδὸν ἀμπύχων 

πολυμίτων πέπλων τ᾽ 

ἐπιλαβὰς ἐμῶν. 440 

antistr. ὅ. ἴσϑε ydp, παισὶ τάδε xat δόμοις, 

ὁπότερ᾽ ἂν χτίσῃς, 

ένει dip! ἐχτίνειν 

ὁμοίαν ϑέμιν. 

τάδε φράσαι δίχαι- 445 

& Διόϑεν χράτη. 

ΒΑ. xoi δὴ πέφρασμαι: δεῦρο δ᾽ ἐξοχέλλεται" 

ἢ τοῖσιν ἢ τοῖς πόλεμον αἴρεσϑαι μέγαν 

πᾶσ᾽ ἔστ᾽ ἀνάγχῃ" xai γεγόύμφωται σχάφος 

στρέβλαισι ναυτιχαῖσιν ὡς προσηγμένον. 450 

ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ χαταστροφή. 

xai γρημάτων μὲν ἐχ δόμων πορϑουμένων 

ἄτην γεμίξζων xat μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμου 

48654. παρὰ βούλησιν τῆς δίκης. 488. ὡς ἵππον τῆς ἄμπυκος 

ἑλκομένην. 440. τὰς ἐπελήφεις τῶν πέπλων μου. 441. λείπει 

τὸ ὅτι. — (440) ἀπὸ κοινοῦ τὸ μὴ τλαίης ἰδεῖν. 444. δέκαιόν 

ἐστιν ἀποδιδόναι ὁμοίαν δίκην: »αἴχε πάϑῃ τά x' ἔρεξε, δέκῃ δ᾽ 

ἐϑεῖα yévorzo« (Hesiod. fr. 217 6.) 441. οὕτως ἀποβαίνει. 448. 

ἢ τοῖς ϑεοῖς, ἢ τοῖς Αἰγυπτιάδαις. 458. τοῦ Διὸς ἐμπιμπλῶντος 

xal γεμέζοντος ἄτης τὸν γόμον. 

435. τῆς τὰν Pauw: τ᾽ T M. in marg. ἔτ οἶμαι μητι 7Àatgo 

τὰν ixérw m. τλᾷς Wellauer. 438. ἱππηδὸν corr. ex ἑππηδών M. 

439. πολυμέτων "Turnebus: πολυμήτων M. 442. ὁποτέραν M. 443. 
μένει ἄρ᾽ àxrtvew  Abresch: μενεε δρειχτείνειν M. 444. ἀντίρροπον 

ϑέμιν Heimsoeth. 445. δίχαια | M. 447. paragraphus praefixa 

in M. 448. scribendum ἄρασϑαι ut 344. 450. scribendum vav- 
τιχαῖσι προσπεπηγμένον. 452. γρήμασι M, in marg. γρημάτων m. 

453. γεμίξων ex schol. Scaliger: ye sito M. Versum secludit Dindorf. 
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γένοιτ᾽ ἂν ἄλλα χτησίου Διὸς γάριν" 

χαὶ γλῶσσα τοξεύσασα μὴ τὰ χαίρια, 455 

γένοιτο μύϑου μῦϑος àv δελχτήριος, 

ἀλγεινὰ ϑυμοῦ xápca χινητήρια. 

ὅπως δ᾽ ὅμαιμον αἷμα μὴ γενήσεται, 

δεῖ χάρτα ϑύειν xai πεσεῖν yprotípta 

ϑεοῖσι πολλοῖς πολλώ, πημονῆς ἄχη. 460 

ἢ χάρτα νείχους τοῦδ᾽ ἐγὼ zapotyopat: 

δέλω δ᾽ ἀιδρις μᾶλλον ἢ σοφὺς χαχῶν 

εἶναι" γένοιτο δ᾽ εὖ παρὰ γνώμην ἐμήν. 

X0. πολλῶν ἄχουσον τέρματ᾽ αἰδοίων λόγων. 

ΒΑ. ἥχουσα, xai λέγοις ἄν: οὔ με φεύξεται. 465 

ΧΟ. ἔχω στρόφους ζώνας ce, συλλαβὰς πέπλων. 

BA. τύγαν γυναιχῶν ταῦτα συμπρεπῇ πέλοι. 

X0. ἐχ τῶνδε τοίνυν, ἴσϑι, μηχανὴ καλή. 

BA. λέξον τίν᾽ αὐδὴν τήνδε γηρύσασ᾽ ἔσῃ. 

ΧΟ. εἰ μή τι πιστὸν τῷδ᾽ ὑποστήσεις στόλῳ 470 

BA. τί σοι περαίνει μηγανὴ συξωμάτων ; 

ΧΟ. νέοις πίναξιν βρέτεα χοσμῆσαι τάδε. 

455. ἀντὲ τοῦ γλώσσης τοξευσάσης, ὅ ἔστιν εἰπούσης. 460. 
τῆς προσδοκωμένης πημονῆς ἄχη. 461. xa! τοῦτο ποιῶν ἐχτὸς 
» "-Ὁ ΄ b e -» ΄ , m 

σομα: τοῦ νεέκους ϑεοῖς ὑπηρετῶν. 462. μάντις ἀποβαΐην φαῦ- 

Aoc. 466. τὰς στροφὰς τῶν ζωνῶν. 412. καινοῖς ἀναϑήμασι 
x 2 

τὰ ἀγάλματα τῶν ϑεῶν χοσμήσω. λέγει δὲ ὅτι μετεωρήσω ἐμαυ- 
' 2 M - - 

τὸν (ἐμαυτὴν Paley) τῇ ἀγχονῇῆ. 

456. ϑελχτήριος Turnebus: ϑελχτηρίοισ M. 457. secludit Geel. 
458. ὁμαίμων M, ὁμαῖμον m. 461 post 451 suum locum habet. 464. 

nulla personae nota in M. 465 — 476. paragraphi praefixae in M, 
nisi quod 467sq., 471 nota omissa. 466. στρόφους Scaliger: erpó- 

βουσ M. 467. τάχ᾽ à» Marckscheffel. Scribendum γυναιξὲν. 468. 
xaÀy Turnebus: xaàei M. 469. λέξον M. γηρύσασ᾽ Meineke: γηρυ- 

δεὶσ M. ἔσηε rasura fecit m ex ἔστη (?). 470. ὑποστήσεις Wellauer: 
ὑποστήσει M. 
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BA. αἰνιματῶδες τοὔπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον. 

X0. Ex τῶνδ᾽ ὅπως τάχιστ᾽ ἀπάγξασϑαι ϑεῶν. 

BA. 7jxovca μαστιχτῇρα χαρδίας λόγον. 415 

X0. &ovxac: ὠμμάτωσα γὰρ σαφέστερον. 

ΒΑ. καὶ μὴν πολλαχῇ γε δυσπάλαιστα πράγματα, 

χαχῶν δὲ πλῆϑος ποταμὸς ὡς ἐπέρχεται" 
y 3 937 ΄ 5 ^32 » 
ἄτης δ᾽ ἄβυσσον πέλαγος οὐ μάλ᾽ εὔπορον 

τόδ᾽ ἐσβέβηχα, χοὐδαμοῦ λιμὴν χαχῶν. 480 
* ' ἴτω Ἁ , 2 » , ΄ 

εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ᾽ ἐχπράξω γρέος, 
, 5 » 5 ec , 

μίασμ᾽ ἔλεξας οὐχ ὑπερτοξεύσιμον" 

εἰ δ᾽ αὖϑ᾽ ὁμαίμοις παισὶν Αἰγύπτου σέϑεν 
^ * , ' F e , 

σταϑεὶς πρὸ τειγέων διὰ μάγης ἥξω τέλους, 

πῶς οὐχὲ τἀνάλωμα γίγνεται πιχρόν, 485 

ἄνδρας γυναιχῶν εἵνεγ᾽ αἱμάξαι πέδον : 

ὅμως δ᾽ ἀνάγχῃ Ζηνὸς αἰδεῖσϑαι χότον 

ixczpoc' ὕψιστος γὰρ ἐν βροτοῖς φόβος. 

σὺ μέν, πάτερ γεραιὲ τῶνδε παρϑένων, 

χλάδους τε τούτους aiQ' ἐν ἀγχάλαις λαβὼν 490 
A 2 P] » , 2 , βωμοὺς ἐπ᾽ ἄλλους δαιμόνων ἐγχωρίων 

΄ e »N m. ENDO , , , 

ὑές, ὡς ἴδωσι τῆσδ᾽ ἀφίξεως τέχμαρ 
» 0 2 5 - , 

πάντες πολῖται, μηδ᾽ ἀπορριφϑῇ λόγος 

414. ἐξήρτημαι τῶν ϑεῶν. 415. ἤκουσα λόγον καρδέας 
δηκτικόν. — (in ima pagina scriptum) μακιστῇρα ἰόν. 4TT. 

δυσμεταχεέριστα. — ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἤκουσα. 482. ἀνυπέρβλητον. 

485. τὸ πτῶμα τῶν σωμάτων. 488. ὃ τούτου φόβος μέγας ἐσ- 

τὶν ἐν βροτοῖς. 

473. ἀλλ᾽ ἁπλῶς Abresch: ἀλλὰ πῶσ M. 475. μαστιχτῆρα Au- 
ratus: μαχιστῆρα M. 477. nulla personae nota in M. xai zoA- 

λαχῇ ys Turnebus, fort. xo) τῇ μέν, ἡ δ᾽ οὐ. 480. ἐσβέβηχα Span- 

heim (ἐσβέβηχε Turnebus): ἐσέβηχα M. 488. ὁμαίμοις Turnebus: 
ópaíuouc M. 486. οὕνεχ᾽ M. 489. paragraphus praefixa in M. 
σοῦ Wellauer (cfr. Hes. σοῦ: 6, ὅρμα). vu» M Schmidt. 493. dó- 

γος Conington. 
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ἐμοῦ" xat' ἀρχῆς yàp φιλαίτιος λεώς. 

χαὶ γὰρ τάχ᾽ ἄν τις οἰχτίσας ἰδὼν τάδε 495 

ὕβριν μὲν ἐγϑήρειεν ἄρσενος στόλ pw μεν ἐγὕύηρ D ς στόλου, 
[4 e ^» Ἃ » NV 3. ,F 

ὕμιν ὁ ἂν εἴη ὄγμος εὐμενέστερος " 

τοῖς ἥσσοσιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει. 

44. πολλῶν τάδ᾽ ἡμῖν ἐστιν ἠξιωμένα, 

αἰδοῖον εὖ ῥέοντα πρόξενον λαβεῖν. 500 

ὀπάονας δὲ φράστοράς τ᾽ ἐγχωρίων 

ξύμπεμῴον, ὡς ἂν τῶν πολισσούγων ϑεῶν 

βωμοὺς προνάους xai [πολισσυύχων] ἕδρας 
σ 5 /5 P] - d v» »v 

εὕρωμεν, ἀσφάλεια δ᾽ ἢ δι᾿ ἄστεος 

στείγουσι" μορφῆς δ᾽ οὐχ ὁμόστολος φύσις. 505 

Neiàog yàp oby ὅμοιον ᾿Ινάγῳ γένος 

τρέφει. φύλαξαι μὴ ϑράσος τέχῃ φόβον" 
^ , 

xai δὴ φίλον τις ἔχταν᾽ ἀγνοίας ὕπο. 

ΒΑ. στείχοιτ᾽ ἄν, ἄνδρες" εὖ γὰρ ὃ ξένος λέγει" 
e - Ω οἷ iE , - σὰ - ἡγεισῦε βωμοὺς ἀστιχούς, ϑεῶν ἕδρας 510 

xat ξυμβόλοισιν οὐ πολυστομεῖν γρεὼν 
, » , b) 5 , e 

ναύτην ἄγοντας τόνδ᾽ ἐφέστιον ϑεων. 

X i » , , , » 

494. τοὺς γὰρ ἄρχοντας ἐν ταῖς τοιαύταις περιστάσεσιν εἴωϑεν 

αἰτιᾶσϑαι ὃ λαός. 498. ὡς xal πρὸς τὸν εὖ ἔχοντα ὃ φϑόνος 

ἕρπει (ὡς »καὶ πρὸς τὸν ἔχονϑ᾽ ὃ φϑόνος ἕρπεικς ex Soph. Ai. 157 

Davies). 501. τοὺς φράσοντας (φράσσοντας m). 505. οὐχ 
σ b , ΄ , ΄ σ * -Ὁ M , 

ópotot τοῖς ἐγχωρίοις ἐσμέν. ὥστε λαϑεῖν. 507. μὴ ϑαρρήσας 

μόνος ἀπελθεῖν ςοοβηϑῶ ὑπό τινος. 510. τοὺς χατὰ τὰς ἕδρας 

τῶν ϑεῶν. 511. τοῖς συντυγχάνουσιν. 

495. οἰχτέσας ἰδὼν Hermann: οἶχτοσ εἰσιδὼν M. 499. nulla per- 

sonae nota in M. 500. εὖρ᾽ &ovra M, εὖ ῥέοντα m, εὑρεϑέντα Por- 

son, fort. εὐϑενοῦντα. πρόξενον Canter: προσ ξένον M. 5083. zoàte- 

σούχους corr. in πολισσούχων M. 504. ἀσφάλεια δ᾽ ἢ δι Turnebus: 
0 

ἀσφαλείασ δὲ δι’ M. ἄστεωσ M. (superscr. m). 509. paragraphus prae- 
fixa in M, item 513, 515. 510. ἀστιχούς Turnebus: &oréxrouc M. 

511. ξυμβολοῦσιν Valckenarius. 512. scribendum videtur ναυστῆρ᾽. 
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τούτῳ μὲν. εἶπας, xai τεταγμένος xíot* 
» ' ' - - T , / 2 , ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ; ποὺ ϑράσος νέμεις ἐμοί; 

χλάδους μὲν αὐτοῦ λεῖπε, σημεῖον πόνου. 
M ΄ , , 4.7 (A 

xai δή σφε λείπω, γειρία λόγοις σέϑδεν. 
» d , 

λευρὸν χατ᾽ ἄλσος vOv ἐπιστρέφου τόδε. 
' - , » ^ CA ΄ 

χαὶ πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό με; 

οὔτοι πτερωτῶν ἁρπαγαῖς σ᾽ ἐχδώσομεν. 

ἀλλ᾽ εἰ δραχόντων δυσφρόνων ἐγϑδίοσιν ; 
ΝΜ 2» y , , εὔφημον εἴῃ τοὔπος εὐφημουμένῃ. 

οὔτοι τι ϑαῦμα δυσφορεῖν φόβῳ φρενός. 
» ΞΟ NI 3 ΄ 5 M Cte) 55. »ὕ 

ἀεὶ δ᾽ ἀνάχτων ἐστὶ δεῖμ᾽ ἐξαίσιον. 

σὺ xal λέγων εὔφραινε xat πράσσων φρένα. 

ἀλλ᾽ οὔτι δαρὸν γρόνον ἐρημώσει πατήρ. 

ἐγὼ δὲ λαοὺς συγχαλῶν ἐγχωρίους 

πιετω, τὸ χοινὸν ὡς ἂν εὐμενὲς cio. 
M ΑἹ δᾺ 7» , - Ἁ » 4 xai σὸν διδάξω πατέρα ποῖα γρὴ λέγειν. 

πρὸς ταῦτα μίμνε xai ϑεοὺς ἐγχωρίους 

λιταῖς παραιτοῦ τῶν σ᾽ ἔρως ἔχει τυχεῖν. 

ἐγὼ δὲ ταῦτα πορσυνῶν ἐλεύσομαι" 
- M NS) c M , ΄ πειϑὼ δ᾽ ἕποιτο xai τύγῃ πραχτήριος. 

ἄναξ ἀνάχτων, μαχάρων 

μαχάρτατε χαὶ τελέων 

514. ἀντὲ τοῦ ποῦ παραγενομένης μου τὸ ϑράσος νέμεις; 
hi 

τὸ πᾶσι βατὸν καὶ μὴ ἱερόν. 

516—525. nullae personarum notae in M. 

rius: yetpt xai M. 
v ἂν 

βέβηλον ay ἄλσοσ Μ΄ (corr. m), βέβηλον ἂν πέδον Weil. 

Turnebus, ἁρπαγαῖς σ᾽ Porson: ἅρπαγεσ M. 

524 φρένα Heath: φρενέ M. 525. fort. δαρὸν παῖδ᾽ ἐρημώσει. 

— 529 in marg. supplevit m. 52'1. xío Zakas, fort. πατῶ. 

ποῖα corrector in c: τοῖα M. 

519. πτερωτῶν δρακόντων. 

229 

515 

520 

525 

530 

518. 

516. γεειρία Valckena- 

517. ἐπιστρέφου Robortellus: ἐπιστρέφω M. 518. 

519. ἁρπαγαῖς 

593. dei γυναιχῶν Linwood. 

527 

528. 

531. πορσυνῶν Heath: πορσύνων M. 
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τελειότατον χράτος, ὄλβιε Ζεῦ, 585 

πιϑοῦ τε xai γενέσϑω 
v? εν, των σ τ κα τα ἄλευσον ἀνδρῶν ὕβριν εὖ, στυγῇσας" 

λέμνᾳ δ᾽ ἔμβαλε πορφυροειδεῖ 

τὰν μελανόξζυγ᾽ ἄταν. 
antistr. 1. τὸ πρὸς γυναιχῶν ἐπιδὼν 540 

παλαίφατον ἁμέτερον 

γένος φιλίας προγόνου γυναιχὸς 

νέωσον εὔφρον᾽ αἶνον, 

γενοῦ πολυμνῆστορ ἔφαπτορ ᾿Ϊοῦς " 

Δίας τοι γένος εὐχόμεϑ᾽ εἶναι 545 

γᾶς ἀπὸ τᾶἄσδ᾽ ἔνοιχοι. 
str. 2. παλαιὸν δ᾽ εἰς ἴχνος μετέσταν 

ματέρος ἀνϑονόμους ἐπωπάᾶς, 

λειμῶνα βούχελον, ἔνϑεν "Io 

οἴστρῳ ἐρεσσομένα 550 

φεύγει ἁμαρτίνοος, 

πουλλὰ βροτῶν διαμειβομένα 

φῦλα, διγῇ δ᾽ ἀντίπορον 
“- P] » NI ΄ 

γαιαν ἐν ataq. Otace- 

537. χαταπόντωσον αὐτῶν τὴν ὕβρν. --- ἀντὲ τοῦ δικαίως. 

539. τὴν ναῦν ἐν 7 βλαβήσονται. 541. πολυβόητον. 543. 

ἀνανέωσον τὴν φήμην ὅτι σοῦ ἐσμεν. 544. πολλὴν μνήμην ἔχων 
γενοῦ ἐφάπτωρ τῆς Ἰοῦς. 545. τῆς δίας Αἰγύπτου. τῆς τοῦ 

Διὸς ἱερᾶς γῆς. 547. εἰς "Aoyoc. 548. xacavopác. 549. 

ἔνϑα ἐχιλοῦτο ἣ βοῦς xal ἤσϑιεν. δδ0. ἐλαυνομένη (Gl). ^ 551. 
ἀντὲ τοῦ μανεῖσα. 553. "Joíav καὶ Εὐρώπην. 554. ἐν εἰ- 

μαρμενῃ: 

536. πιϑοῦ Stanley: zeó9ou M. xai yévet σῷ Schuetz. 538. 

λέμνας mut. in ἀλέμναε et πορφυροειδεῖ corr. ex —3; M. 540. fort. 
τὸ προστρόπαιον δ᾽ (τὸ προστροπαίων γ᾽ H Voss). 544. πολυμνῆσ- 

rop Hermann: πολυμνήστωρ M. — ἔφαπτορ margo Askewi: ἐφάπτωρ 

M. 545. Δῖον Dutler. 546. τάσδ᾽ ἀπὸ γᾶς μέτοιχοι Tournier. 

552. πόλλ᾽ ἀνδρῶν Meineke. 
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pvouoa πόρον χυματίαν ὁρίζει. 555 

antistr. 2. ἰάπτει δ᾽ ᾿Ασίδος Ot αἴας 

μηλοβότου Φρυγίας διαμπάξ, 

περᾷ δὲ Τεύϑραντος ἄστυ ἠϊτυσῶν 

“Μύδιά τε γύαλα 

xat δι᾿ ὅρων Κιλίχων 560 

Παμφύλων τε διορνυμένα 

γᾶν ποταμοὺς ἀενάους 

xat βαϑύπλουτον γϑόνα xai. 

τᾶς ᾿ἠφροδίτας πολύπυρον αἶαν. 

str. ὃ. ἱχνεῖται δ᾽ εἰσιχνουμένου βέλει ς 565 

βουχόλου πτερόεντος 

Δῖον πάμβοτον ἄλσος, 

λειμῶνα γιονόβοσχον, ὅντ᾽ ἐπέρχεται 

Τυφῶ μένος, 

ὕδωρ τὸ Netàou νόσοις ἄϑιχτον, 510 

μαινομένα πόνοις ἀτέ- 

μοις ὀδύναις τε χεντροδα- 

555. τὸν Βόσπορον. 556. λείπει: ὃ xa. 564. Φοινέχην" 
ἣν ἱερὰν ᾿ἠφροδέτης φησὶ διὰ βέβλον καὶ λέβανον (verba διὰ βέθλον 

καὶ λέβανον ad βαϑύπλουτον 563 spectare videntur Paleio). 565. 

ἑκνεῖται δὲ δῖον πάμβοτον ἄλσος, τοῦ οἴστρου τῷ κέντρῳ αὐτὴν δια- 
τρυπῶντος. 566. τοῦ μύωπος. 561. τὴν Atyuncov. 568. 

φασὶ yàp λυομένης γιόνος παρὰ ᾿Ινδοῖς πληροῦσϑαει αὐτόν. 570. 

λέγεται γὰρ ὃ ἀὴρ κουφότερος εἶναι. ἐπεξηγήσατο δὲ τέ ἔστι τὸ 

μένος τοῦ Τυφῶ, εἰπὼν τὸ ὕδωρ τοῦ Νείλου. 

556. δ᾽ ᾿Ασίδος Turnebus: βασίδοσ M. 558. Mucóv» Turnebus: 
μουσῶν M. 559. Πύδια Turnebus: λύγια M. τ᾽ ἄγ γύαλα Hermann. 

560. ὅρων e in margine: δρῶν M, corr. in ὄρων m (ὁρῶν b e). 561. 
τε Heath: τε γένη M. 562. γᾶν scripsi: τὰν M. ποταμοὺς b: πο- 

ταμοὺσ δ᾽ Μ. 564. τὰν Hermann. '"4gpoótrag Turnebus: ἀφροδέτησ 

M. 565. εἐσ ἱχνουμένου, literis ultimis οὐ in rasura et -y- super x 

ab eadem manu scripto M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 15 
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λήτισι ϑυιὰς Ἥρας. 

antistr. 9. βροτοὶ δ᾽ oi γᾶς τότ᾽ ἦσαν ἔννομοι 

χλωρῷ δείματε ϑυμὸν 575 

πάλλοντ᾽ ὄψιν ἀήϑη 

βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μιξόμβροτον, 

τὰν μὲν βοός, 

τῶν δ᾽ αὖ γυναιχός" τέρας δ᾽ ἐϑάμβουν. 

xal τότε δὴ τίς ἦν Ó ϑέλ- ὅ80 

fag πυλύπλαγχτον ἀϑλ:ίαν 

οἰστροδόνητον Ἰώ; 

etr. 4, Ζεὺς αἰῶνος χρέων ἀπαύστου 

-φ.-- .--υν...-. 

βία δ᾽ ἀπημάντῳ σϑένει 

χαὶ ϑείαις ἐπιπνοίαις 585 

παύεται, δαχρύων δ᾽ ἀπο- 

στάζει πένϑιμον αἰδῶ. 

λαβοῦσα δ᾽ ἕρμα iov ἀφευδεῖ λόγῳ 

γείνατο παῖδ᾽ ἀμεμφῆ, 

antistr. 4. δι᾿ αἰῶνος μαχροῦ πάνολβον" 590 

ἔνϑεν πᾶσα βοᾷ χϑών" 

φυσίξοον γένος τόδε 

Ζηνός ἐστιν Arc. 

5'14. οἰκήτορες. 576. ὄψιν ἀήϑη ὁρῶντες. 5671. τερα- 

τῶδες. 580. ὡς ἐν ἐρωτήσει. --- ϑεραπεύσας. 584. λείπει 
ὃ καί. 586. ἐννοοῦσα ὃ πέπονϑεν. 588. τὸ βάρος. — κα- 

ϑὼς ἡ φήμη βούλεται. 592. τὸ γένος τῆς ᾿Ιοῦς. 

573. χεντροδαλήτισι Erfurdt: χεντροδαλήτοισ M. ϑυιὰς Heath: 
ϑυΐασ M. — 575. δείματι Robortellus: δείμαχτε M. — 577. βοτὼν ante corr. 

M. Interpretamento ἐσορῶντες genuinum vocabulum expulsum esse censet 

Hermann. 519. à? ἐδϑθάμβουν Turnebus: δὲ ϑαμβοῦν M. 580. τότε 

Stephanus: τόδε M. δή τισ M. 583. δε’ αἰῶνος (nomine Ζεὺς in 
proximam lacunam moto) cum Durgesio Hermann. χρεῶν M, in marg. 
xpaívev m. 584. fort. χειρὸς δ᾽. 592. τόδε Porson: τὸ δὴ M. 
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' ) d 

τίς γὰρ ἂν χατέπαυσεν "H- 

pac νόσους ἐπιβούλους ; 595 

Διὸς τόδ᾽ ἔργον" xai τόδ᾽ ἂν γένος λέγων 

ἐξ ᾿Επάφου χυρήσαις. 

str. ὅ. τίν᾽ ἂν ϑεῶν ἐνδιχωτέροισιν 
, , , 2 5 » 

xexAotuav εὐλόγως ἐπ᾽ ἔργοις; 

-νὺ πατὴρ φυτουργὸς αὐτόχειρ ἄναξ 600 

γένους maAatóppov μέγας 

τέχτων, τὸ πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεύς. 

antistr. ὅ. ὑπ᾽’ ἀρχᾶς δ᾽ οὔτινος ϑοάζων 

τὸ μεῖον χρεισσόνων χρατύνει" 

οὔτινος ἄνωϑεν ἡμένου σέβει χάτω. 605 
, 2 » e v πάρεστι δ᾽ ἔργον ὡς ἔπος 

στεῦταί τι τῶν βούλιος φέρει φρήν. 

44. ϑαρσεῖτε, παῖδες, εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων 

δήμου δέδοχται παντελῆ φηφίσματα. 

X0. ὦ γαῖρε πρέσβυ, φίλτατ᾽ ἀγγέλλων ἐμοί. 610 
ἔνισπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ χεχύρωται τέλος, 

596. xai τὸ γένος ἡμῶν ἐξ ᾿Επάφου λέγων εἶναι τῆς ἀληϑείας Υ ζω φ r 77) ἢ 

κυρήσεις xal οὐ φεύσῃ. 600. αὐτὸς ὃ πατὴρ φυτουργὸς τοῦ γέ- 

νους, ὃ τῇ ἑαυτοῦ γειρὶ ϑεραπεύσας τὴν Ἰώ. 602. ἡ πάντων 

μηχανή. 603. οὐχ ὑπὸ τὰς ἀρχὰς δέ τινος τῶν χρεισσόνων 

καϑήμενος, τὸ μεῖον ἔγων. 605. οὐ σέβη κάτω ὧν αὐτός. 

606. ἅμα τῷ λόγῳ 7 πρᾶξις. 607. εἰς τὸ συντελέσαι. 

596. τὼ δ corr. in τόδ᾽ priore loco M. 603. ἀρχᾶς Schuetz: ἀρχὰσ 
M. — χρεισσόνων Turnebus: χρείσσον ὧν M. 604. χρατύνων, quod 
scholiasta legisse videtur Paleio, Oberdick. 605. οὔτινος Robortellus: 
οὕτινοσ corr. in ὅστινοσ M. ἡμένου Turnebus: Zuév οὐ M. 607. 
στεῦταέ Scripsi: σπεῦσαί M. βούλιος Auratus: δούλιοσ M. 608. 610. 

613. paragraphi praefixae in M. 609. λαῶν δέδοχται Heimsoeth. 

610. ἀγγέλων corr. in ἀγγέλλων M. 611. ἔνεισπε δ᾽ ἡμῖν ποῖ χεχύ- 

ρωται Robortellus: ἑνόσπερ ἡμῖν ποι χεχύρτωται M. 

15* 
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, m" , 2" 20» —- , δήμου χρατοῦσα γείρ U' ὅπῃ πληϑύνεται. 

AA. ἔδοξεν ᾿Ἀργείοισιν οὐ διγορρύπως. 

ἀλλ᾽ ὥστ᾽ ἀνηβῆσαί με γηραιᾷ φρενέ' 

πανδημίᾳ γὰρ χερσὶ δεξιωνύμοις 615 
P d Ll , ^ , , , . ἔφριξεν αἰϑὴρ τόνδε χραινόντων λόγον 

ἡμᾶς μετοιχεῖν τῆσδε γῆς ἐλευϑέρους 

χἀρρυσιάστους ξύν τ᾽ ἀσυλίᾳ βροτῶν, 
b] £—5 , m 3 Σ ^*" ^ xai μήτ᾽ ἐνοίχων μήτ᾽ ἐπηλύδων τινὰ 

ἄγειν ἐὰν δὲ προστιϑῇ τὸ χαρτερόν, 620 

τὸν μὴ βοηϑήσαντα τῶνδε γαμόρων 
» " AJ ^ , ἄτιμον εἶναι ξὺν φυγῇ δημηλάτῳ. 

τοιάνδ᾽ ἔπειϑεν ῥῇσιν ἀμφ᾽ ἡμῶν λέγων 

ἄναξ Πελασγῶν, ἱχεσίου Ζηνὸς χότον 

μέγαν προφωνῶν μήποτ᾽ εἰσόπιν χρόνου 625 

πόλιν παχῦναι, ξενικὸν ἀστιχόν O^ ἅμα 

λέγων διπλοῦν μίασμα πρὸ πόλεως φανὲν 

ἀμήχανον βόσχημα πημονῆς πέλειν. 

τοιαῦτ᾽ ἀχούων γερσὶν '"Apyeiog λεὼς 

612. πότερον πλείους oí συμμαχοῦντες ἡμῖν, ἢ ὀλίγοι. θ1ὅ. 

δεξιοῖς. 616. πυχνὰς ἔσχε τὰς ἠρμένας (ἡρμένας m) αὐτῷ χεῖ- 

ρας. 617. τὸ ἑξῆς, ἔδοξεν ἡμᾶς μετοικεῖν. 619. πολιτῶν. 

620. λείπει τὸ τές" ἀντὶ τοῦ βίᾳ πολιτῶν. 625. εἰς τὸν μετέ- 

merca χρόνον μήπως αὐξήσει κότον ὃ Ζεύς. 626. γράφεται πλα- 

τῦναι. — ὃ εἶπεν ἄνω (860) ἀστοξένων, τοῦτο διαλελυμένως εἶπεν 

αὐξήσειν (l εἶπεν. — afro). 627. διπλοῦν καϑὸ xai ξένους 

ὄντας παρορῶμεν καὶ συγγενεῖς δειχϑέντας οὐκ ἐλεοῦμεν. 629. 

ταῖς χερσὶν ἐπέχρανεν, πρὶν εἰπεῖν τὸν xfpuxa, ἀράτω τὰς χεῖρας 

ὅτῳ ταῦτα δοκεῖ. 

612. χείρ 8’ Dindorf, ὅπῃ Dobraeus, πληϑύνεται Hermann: yetpo- 

πληϑύεται M. 614. ἀνηβῆσαί ue Tyrwhitt: à» ἡβήσαιμι M. 616. 

o 

λόγων M. 618. χαρυσιάστουσ M. 624. Ζηνὸς ἱχεσίου Burges. 

625. προφωνῶν Canter: πρόφρων ὧν M. 627. πρὸς πόλεως Paley. 

628. ἀμηχάνου Stanley. 
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Éxpav' ἄνευ χλητῇρος ὡς εἶναι τάδε. 680 

δημηγόρους δ᾽ ἤχουσεν εὐπιϑεῖς στροφὰς 

δῆμος Πελασγῶν, Ζεὺς δ᾽ ἐπέχρανεν τέλος. 

X0. ἄγε δή, λέξωμεν ἐπ᾽ Ἀργείοις 

εὐχὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν ποινάς. 

Ζεὺς δ᾽ ἐφορεύοι ξένιος ξενέου 635 

στόματος τιμὰς ἐπ᾽ ἀληϑείᾳ 

τέρμον᾽ ἀμέμπτων πρὸς ἅπαντα. 

str. 1. νῦν ὅτε xal ϑεοὶ 

Διογενεῖς χλύοιτ᾽ εὐ- 

χταῖα γένει γεούσας" 640 

μήποτε πυρίφατον 

τὰν Πελασγίαν πόλιν 

τὸν ἄγορον βοᾶν 

χτίσαι μάχλον "Apr, 

τὸν ἀρότοις 645 

ϑερίζοντα βροτοὺς ἐν ἄλλοις, 

Οὕνεχ᾽ ᾧκχτισαν ἡμᾶς, 

684. ἀμοιβάς. 687. βεβαίως εἰς παντελὲς φέρων αὐτάς. 

688. ὅτε ἀντὶ τοῦ εἴποτε. 640. γεούσης ἐμοῦ εὐκταῖα γένει, 
ἤτοι τῷ γένει. 641. πυρὲ ἀναλωϑεῖσαν (Gl.). 644. ποιῆσαι. 

— τὸν εἰς τοὺς πολέμους κατωφερῆ, ἢ τὸν παλέμβολον. 646. τὸν 

ἐν ἄλλοις ἀρότροις ϑερίζοντα τοὺς βροτούς. 647. 7) πόλις. 

630. ἔχραν᾽ ἄνευ χλητῆρος Turnebus: ZxAavav εὐχλήτοροσ M. 631. 
εὐπιϑεῖς Blomfield: εὐπειϑεῖσ mut. in εὐπειϑεὶσ M. εὐπειϑὴς (debebat εὐ- 
πιϑὴς) Bothe. 682. ἐπιχράναι Dindorf. — 633. paragraphus praefixa in M. 
λέξωμεν Turnebus: λέξομεν M. — 637.fort. τέρμονα νωμῶν πρὸς ἄμεμπτον. 

698 --- 706. priores partes stropharum et antistr. tres ordines chori canere 
αι H 

videntur, alteras totus chorus. 640. εὐχτεα γένει M. 641. πυρέ- 

caro» Turnebus: πυρέφατον M. 642. τάνδε Πελασγίαν, deleto πόλιν, 

Klausen. 643. fort. γᾶν ἀχόρων. 647. ὥχτεισαν M. 
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- 4 » γΥ 
ψῆφον δ᾽ εὔφρον᾽ ἔϑεντο" 

αἰδοῦνται δ᾽ ἱχέτας Διός, 

ποίμναν τάνδ᾽ ἀμέγαρτον" 650 
. 2 s P , , 

antistr. 1. οὐδὲ μετ᾽ ἀρσένων 
- ν ) Li 

φῆφον ἔϑεντ᾽ ἀτιμώ- 

σαντες ἔριν γυναιχῶν, 

Ζϊτον ἐπιδόμενοι 

πράχτορά τε σχοπὸν 655 

δυσπολέμητον, ὃν οὔ- 
» , L4 

τις ἂν δόμος ἔχοι 

ἐπ᾿ ὀρόφων 

μιαίνοντα" βαρὺς δ᾽ ἐφίζει. 

Ἅδζονται γὰρ ὁμαίμους 660 
Ζηνὸς ἵχτορας ἁγνοῦ" 

τοιγάρτοι χαϑαροῖσι βω- 

μοῖς ϑεοὺς ἀρέσονται. 

&tr. 2. τοιγὰρ ὑποσχίων ἐχ 

στομάτων ποτάσϑω 665 

φιλότιμος εὐχά, 

μήποτε λοιμὸς ἀνδρῶν 

τάνδε πόλιν χενώσαι" 

μηδ᾽ ἐπιχωρίοις » -. 

650. τὴν ἡμῶν σύστασιν. — ἀφϑόνητον, διὰ τὸ ἀτελές (Gl.). 

651. τῶν Αἰγυπτιαδῶν. 655. Διὸς σκοπόν, τὸν Διὸς ὀρϑαλμὸν τὸν 

πάντα σχοποῦντα. 659. ἐφιζάνε: γὰρ βαρὺς καὶ ἐρείπει (ἐρέπει 
m) τὸν οἶχον. 660. τοῦτο συναπτέον (τῷ addit Kirchhoff) »οὐδὲ 
μετ᾽ ἀρσένων« (651). 663. εἰς ἀρέσχειαν (ἀρέσκειαν m) ἄγουσι. 

650. mpáxrop' ἐπίσχοπον Paley. 656. δυσπόλεμον τὸν οὔτις 

Butler, δυσπολέμητον ὃν τίς Burges, δυσπαλαμῆ (δυσπάλαμον Oberdick) 
τὸν οὔτις Meineke. 657. ἔχων Weil. 659. iaívotro Weil. 

0 0 

662. τοιγάρτι M. 664. ὑπὸσχίῶν M. 667. λιμὸς Schuetz. 668. 
τάνδε Faehse: τῶνδε M. χενῶσαι M. 669. στάσις supplet Bamberger. 
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πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς. 610 
e A2 Y y 
Hac δ᾽ ἄνϑος ἀδρεπτον 

ἔστω" μηδ᾽ ᾿ἀφροδίτας 

εὐνάτωρ βροτολοιγὸς "A- 
pc χέρσειεν ἄωτον. 

antistr. 2. xai γεραροῖσι πρεσβὺυ- 615 

τοδόχοι γεμοντων 

ϑυμέλαι φλεγόντων. 

τὼς πόλις εὖ νέμοιτο 

Ζῆνα μέγαν σεβόντων, 

τὸν ξένιον δ᾽ ὑπέρτατον, 680 
^ Ὁ , * E] x ὃς πολιῷ νόμῳ αἶσαν ὀρϑοῖ. 

Τίχτεσϑαι δὲ φόρους γᾶς 

ἄλλους εὐγόμεϑ᾽ ἀεί, 
» 3 ὡς ΄ Ἄρτεμιν δ᾽ éxácav γυναι- 

xàv λόχους ἐφορεύειν. 685 

str. ὃ, μηδέ τις ἀνδροχμὴς 

λοιγὸς ἐπελϑέτω 

τάνδε πόλιν δαΐζων, 
x 3x 
ayopov ἀχίϑαριν 

N » mv e 2 αν M 2 , 671. τὸ ἄνϑος τῆς ὕβης αὐτῶν μὴ Exxon. 676. πλη- 

ρούσϑωσαν. — καὶ διαπρεπέτωσαν τοῖς γέρουσιν ai ϑυμέλαι, ἢ oi 

γέροντες. 679. τῶν γερόντων σεβόντων τὸν Δία τὸν ξένιον ὑπερ- 

τάτως. 681. ὃ Ζεὺς τῷ ἀρχαίῳ νόμῳ τὸ ἴσον τηρεῖ. 682. 

βασιλεῖς (Gl.). 

670. γᾶς Porson: τᾶσ M. 672. μὴ αφροδίτασ, ὃ postea addito, M, 

677. φλεόντων, cuius ex interpretatione praecedens γεμόντων ortum sit, 

Hermann. 678. τὼς πόλις Robortellus: τῶσ πόλεισ M. 679. μέγαν 

Ald.: μέγα M. 680. ὑπερτάτως ex schol. HL Ahrens. 681. 9e M, 

mut. in ós m. 682. δὲ φόρους Erfurdt: δ᾽ ἐφόρουσ M. 683. αἐεέ 

Pauw. 685. λόχους Sophianus: λόγουσ M. 688. δαΐξων Ald.: δαΐξων 

M. 689—691. ἄγορον ἀχίϑαριν Porson et ἐξοπλίζων Stanley ex Plut. 
Amat. p. 758 F dyapw ἀχίϑαριν Óax...yóvov ἀρ.... τᾶτε δῆμον ἐξοπλέ 

Couca: ἄχοροσ χίϑαρισ et ἔξω παίξων M. τ’ ἔνδημον Pauw: τε δῆμον M. 
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δαχρυογόνον Ἄρη 690 
βοάν τ᾽ ἔνδημον ἐξοπλίξζων. 

Δούσων δ᾽ ἑσμὸς ἀπ᾿ ἀστῶν 

ἕζοι χρατὸς ἀτερπής. 

εὐμενὴς δ᾽ ὃ Aóxetog ἔ- 

Gto πάσᾳ νεολαίᾳ. 695 
antistr. 3. χαρποτελῇ δέ cot 

Ζεὺς ἐπιχραινέτω 

φέρματι γᾶν πανώρῳ. 

πρόνομα δὲ βοτὰ τοῖς 

πολύγονα τελέϑοι" 700 
τὸ πᾶν τ᾽ ἐχ δαιμόνων λάϑοιεν. 

βὐφήμοις δ᾽ ἐπὶ βωμοῖς 

μοῦσαν ϑείατ᾽ ἀοιδοέ" 

ἁγνῶν τ᾽ ἐχ στομάτων φερέ- 

σϑω φήμα φιλοφόρμιγξ. 105 
str. 4. φυλάσσοι τ᾽ ἀτιμίας τιμὰς 

τὸ δήμιον, τὸ πτόλιν χρατύνει, 

προμαϑεὺς εὐχοινόμητις ἀρχά, 

691. ἐμφύλιον μάχην, τὴν ἐπὶ τοῖς ἀπολωλόσι βοήν. 692. 
ἄποϑεν τοῦ χράτους τῶν ἀστῶν. 697. τελεσφορῇσαε ποιεέτω. 

698. κυήματι (Gl). — κατὰ πᾶσαν ὥραν αὐξομένῳ. 699. πρὸ 

τῆς πόλεως νεμόμενα. 701. παρὰ δαιμόνων (Gl.). 108. ai δαί. 
706. ἀμετακένητοι εἶεν αὐτοῖς αἱ τιμαί. 708. 2 γὰρ ἀρχὴ ὑπὸ | 
τῶν κοινῶν προνοουμένῃ τήν τε πόλιν χαὶ τὸ κοινὸν αὔξει. 

692. δ᾽ ἑσμὸς Turnebus: δεσμὸσ M. 698. χρατὸς H Voss : χράτοσ M. 

694. AUxetos Arnaldus: λύχιοσ M. 695. πᾶσα M, πάσαι m. vkoAGÍat M. 
696. χαρποτελῇ Stanley: χαρποτελεῖ M. 699. βοτὰ τοῖς scripsi (ford τὼς 
Turnebus): βρότατοσ M. 701. λάχοιεν Dindorf. 702. χώμοις Geel. 708. 
μοῦσαν ϑείατ᾽ Hermann: μοῦσαι 9ea( t? M. — '106sqq. totus chorus canit. 
706. ἀτιμίασ et in marg. ἀσφαλίασ M. τἀπέτιμι᾽ ἀστοῖς Bergk, fort. δ᾽ εὖ 

iss 
τ᾽ ἔταισι τιμάς. 708. προμηϑεὺσ M, προμαϑὲς Hermann. 
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ξένοισί τ᾽ εὐξυμβόλους, 

πρὶν ἐξοπλίζειν Ἄρη, 710 
δίχας ἄτερ πημάτων διδοῖεν. 

antistr. 4, ϑεοὺς δ᾽, ot γᾶν ἔχουσιν, ἀεὶ 

τίοιεν ἐγχωρίους πατρῴαις 

δαφνηφόροις βουϑύτοισι τιμαῖς. 

τὸ γὰρ τεχόντων σέβας, 715 
, , 3 3 , τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 

Δέχας γέγραπται μεγιστοτίμου. 

44. εὐχὰς μὲν αἰνῶ τάσδε σώφρονας, φίλαι" 

ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ ἀχούσασαι πατρὸς 

ἀπροσδοχήτους τούσδε χαὶ νέους λόγους. 120 

ἱχεταδόχου γὰρ τῆσδ᾽ ἀπὸ σχοπῆς ὁρῶ 

τὸ πλοῖον" εὔσημον γάρ. οὔ με λανϑάνει 

στολμοέ τε λαίφους χαὶ παραρρύσεις νεώς, 

χαὶ πρῷρα πρόσϑεν ὄμμασιν βλέπουσ᾽ ὃδόν, 

οἴαχος εὐϑυντῆρος ὑστάτου νεὼς 725 

ἄγαν χαλῶς χλύουσα γλῶσσαν ob φίλην. 

πρέπουσι δ᾽ ἄνδρες νήιοι μελαγχίμοις 

709. τοῖς τε ξένοις δίκας εὐσυμβόλους διδοῖεν πρὶν ἐξοπλέξειν 

Ἄρη. 715. πρῶτον ϑεούς, δεύτερον νόμους, τρίτον δὲ τόδε, τὸ 

τοὺς γονεῖς τιμᾶν. ἐχρῆν δὲ εἰπεῖν. καὶ τοὺς γονεῖς δὲ σέβοιτο" 

τὸ γὰρ τιμᾶν γονεῖς τρέτον ἐστὶ παράγγελμα δέκχης. 721. τῆς 

δεξαμένης ἡμᾶς τοὺς íxécac. 728. κατὰ παράφρασιν (περίφρα- 

σιν Viet.) τὸ λαῖφος. --- ἐκτάσεις (Gl.). 726. οὕτως δὲ ἡμῖν 

χλύουσα τοῦ οἴακος οὐ φέλῃ ἐστίν. 12". ναῦται (GL.). 

712. scribendum atej. 718. ἐνχωρίοισ πατρωΐασ ante corr. M. 714. 
δαφνηφόροις Schuetz: óagvogópotau M. 718. paragraphus praefixa 

in M. 719. ὑμεῖς δὲ μὴ τρέσητ᾽ Turnebus: ἡμεῖσ δὲ μῆτρεσ ἀεὶ M. 

721. ἱχταδόχου Meineke. 725. εὐϑυντῆρος Turnebus: συνουτῆροσ M. 

726. γλῶσσαν οὐ φίλην anonymus: tàe« ἂν οὐ φίλη M. 1721. νάιοι 

Dindorf. 
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γυίοισι λευχῶν ix πεπλωμάτων ἰδεῖν, 

xai τἄλλα πλοῖα πᾶσώ δϑ᾽ T) ̓ πιχουρία 

εὔπρεπτος" αὐτὴ δ᾽ ἡγεμὼν ὑπὸ χϑόνα 130 

στείλασα λαῖφος παγχρότως ἐρέσσεται. 

ἀλλ᾽ ἡσύχως χρὴ καὶ σεσωφρονισμένως 

πρὸς πρᾶγμ᾽ δρώσας τῶνδε μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν. 

ἐγὼ δ᾽ ἀρωγοὺς ξυνδίχους δ᾽ ἥξω λαβών. 

ἴσως γὰρ ἂν χῆρυξ τις ἢ πρέσβη μόλοι, 735 

ἄγειν ϑέλοντες ῥυσίων ἐφάπτορες. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔσται τῶνδε" μὴ τρέσητέ νιν. 

ὅμως ἄμεινον, εἰ βραδύνοιμεν βοῇ; 

ἀλχῆς λαϑέσϑαι τῆσδε μηδαμῶς ποτε. 

ϑάρσει" γρόνῳ τοι χυρίῳ τ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 740 

jeo)g ἀτίζων τις βροτῶν δώσει δίχην. 

str. 1. ΧΟ. πάτερ, φοβοῦμαι, νῆες ὡς ὠχύπτεροι 

ἥχουσι, μῆχος δ᾽ οὐδὲν ἐν μέσῳ χρόνου. 

περίφοβόν μ᾽ τ τάρβος ἐτητύμως 

πολυδρόμου φυγᾶς ὄφελος εἴ τί μοι. 745 

728. ἐκ τῶν λευκῶν πεπλωμάτων μέλανα γυῖα φαΐνονταε ἔχον- 

τες. 736. ἐνεχύρων. ἐνεχυράζοντες ἡμᾶς διά τινος ἁρπαγῆς. 

738. βοῇ νῦν τῇ βοηϑείᾳ. 189. τῆς τῶν βωμῶν καταφυγῆς. 

140. σημείωσαι. γνώμη. 148. τῆς ἡμῶν φυγῆς καὶ τῆς τούτων 

παρουσάας. 744. ὅσον μοι προγέγονεν ὄφελος διὰ τῆς ἐνθάδε 

φυγῆς τῷ δείματι νῦν παροΐγεται. ἀπιστῶ γὰρ εἰ τεύξομαι ἐπι- 

κουρᾶς. 

728. γυίοισι Turnebus: γύοισι M. 734. ϑήξω M. 135. 
H 

à» Burges: ἢ M. τίσ ἢ πρεσβήμολοι M. 737. μητρέσαιτέ M. 

740. ϑάρσει Turnebus: ϑαρσεῖτε M. 741. τίσ M. 742—112. 

paragraphi personarum vices notant in M, nisi quod 749, 756, 763, 770, 

772 nota omissa est. Paragraphi praeterea praefixae 744, 754, 758, 769. 

742. ὡς supra versum habet M. 742 —'167. choricorum trimetros 

coryphaeus recitare, melica chorus canere videtur. 748. ἥχουσιν M. 
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παροίγομαι, πάτερ, δείματι. 

4A. ἐπεὶ τελεία φῆφος ᾿Δργείων, τέχνα, 

ϑάρσει, μαχοῦνται περὶ σέϑεν, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

antistr. 1. ΧΟ. ἐξῶλές ἐστι μάργον Αἰγύπτου γένος 
μάχης τ᾽ ἄπληστον" xai λέγω πρὸς εἰδότα. 50 

οριπαγεῖ ἔγοντες χυανώπιδα δοριπαγεῖς δ᾽ ἔχ 
— Ld * » 5 —- , 

νῆας ἔπλευσαν ὧδ᾽ ἐπιτυχεῖ xótop 

πολεῖ μελαγχίμῳ σὺν στρατῷ. 

ΔΑ. πολλοὺς δέ γ᾽ εὑρήσουσιν ἐν μεσημβρίας 

ϑάλπει βραγίον᾽ εὖ χατερρινημένους. A155 por pP 
str. 2. X0. μόνην δὲ μὴ mpóleue: λίσσομαι, πάτερ. 

1 €T NI » Y y 
γυνὴ μονωϑεῖσ᾽ οὐδέν" οὐχ ἔνεστ᾽ Apre. 

δουλόφρονες δὲ χαὶ δολομήτιδες 

δυσάγνοις φρεσίν, xópaxeg ὥστε, βω- 

μῶν ἀλέγοντες οὐδέν. 760 

AA. χαλῶς ἂν ἡμῖν ξυμφέροι ταῦτ᾽, ὦ τέχνα, 

εἰ σοί τε xat ϑεοῖσιν ἐγϑαιροίατο. 

antistr. 2. ΧΟ. οὐ μὴ τριαίνας τάσδε xai ϑεῶν σέβη 

δείσαντες ἡμῶν γεῖρ᾽ ἀπόσχωνται, πάτερ. 

περίφρονες δ᾽ ἄγαν ἀνιέρῳ μένει 765 

μεμαργωμένοι χυνοϑρασεῖς, ϑεῶν 

141. τελεσϑεῖσα. 755. καλῶς ἐν ἡλίῳ γεγυμνασμένους. 

158. οἱ Αἰϊγυπτιάδαι. 759. λεέπει, ἁρπάξουσέ με. 1602. & 

ἀσεβήσαιεν εἰς τοὺς βωμούς. 764. γειρὲ τὸ ἐντελές. 165. 

ἀντὲ τοῦ ὑπέρφρονες. — ἀσεβεῖ. 

746. δείματι M. 748. ἐγώ Turnebus: ἐγών M. 749. ἐξῶλές 
ἐστι μάργον Turnebus: ἐξώλεσεσ τίμαργον M. 151. δορυπαγεῖσ M. 

52. νέας Meineke. ἐπετυχεῖ Turnebus: ἐπεὲ τάχει M. 758. πολεῖ Stan- 
ley: πόλει M. μελαγχίμῳ Turnebus: μελαχεέμω M. 154. μεσημβρίας 

Sehuetz: μεσημβρίαι M. —'750. ϑάλπτει M. βραχίον᾽ Turnebus: βραχεῖον 

M. χατερρινωμένους H Voss. 156. πρόλειπε Turnebus: πρόλιπε M. 

758. οὐλόφρονες Valckenarius. δολιομήτεδες margo Askewi. 759. φρεσὶν 

Robortellus: φρεσσὶν M. 763. στέφη A Nauck. 165. φυσίφρονες 

Dindorf cl. Hesych. φυσίφρονες" πεφυσημένοι τὰς φρένας, μάταιοι. 
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οὐδὲν ἐπαΐοντες. 
9 2 » , AJ , , ^ 

44. ἀλλ᾽ ἔστι φήμη τοὺς λύχους χρείσσους χυνῶν 
T , Y P , - , εἶναι. βύβλου δὲ χαρπὸς οὐ χρατεῖ στάχυν. 

ΧΟ. ὡς χαὶ ματαίων ἀνοσίων τε χνωδάλων T10 

ἔχοντες ὀργάς, — χρὴ φυλάσσεσϑαι χράτος. 

44. οὔτοι ταχεῖα ναυτιχοῦ στρατοῦ στολή, 
2 Ὁ » wN , , 

οὐδ᾽ ὅρμος, οὐδὲ πεισμάτων σωτηρία 

ἐς γῆν ἐνεγχεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἀγχυρουχίαις 

ϑαρσοῦσι ναῶν ποιμένες παραυτίχα, 715 

ἄλλως τε xai μολόντες ἀλίμενον γϑόνα 

ἐς νύχτ᾽ ἀποστείγοντος ἡλίου" φιλεῖ 
5 , Al ΄ - 
ὠδῖνα τίχτειν νὺξ χυβερνήτῃ σοφῷ. 

σ , 2 Ἃ » ND ^ P4 z— 

οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἔχβασις στρατοῦ 
΄ ^ σ - ^v Δ bi χαλή, πρὶν ὅρμῳ ναῦν ϑρασυνϑῆναι. σὺ δὲ 780 

φρόνει μὲν ὡς ταρβοῦσα μὴ ἀμελεῖν ϑεῶν 

πράξας ἀρωγήν. ἄγγελον δ᾽ οὐ μέμφεται 

πόλις γέρονϑ᾽, ἡβῶντα δ᾽ εὐγλώσσῳ φρενί. 

768. τοσοῦτον αὐτῶν διαφέρουσιν ὡς λύκοι κυνῶν. 769. 

ἐπεὶ παπυροφάγοι oi Αἰγύπτιοι 171. τὴν βᾷν. Τ72. ἀντὲ {τοῦ 
ὁρμῇ. 118. οὐδὲ (1. οὔτε) 7 ὁρμὴ ταχεῖα οὔτε ἡ ἔκβασις. — 

ἀντὲ τοῦ πίσματα (πείσματα Rob.) σωτήρια. 114. ταῖς ἀσφα- 

λείαις καὶ κατοχαῖς τῶν ἀγκυρῶν. 115. κυβερνῆται ((61.). 780. 

πρὶν καταϑαρρῆσαι τῷ ὅρμῳ τὰς ναῦς. 782. ἐμὲ τὸν ἀπαγγέλ- 

λοντα αὐτοῖς τὴν παρουσίαν τῶν Αἰγυπτιαδῶν. 

768. χρείσσων M, χρείσσονας b. χρείσσονας λύχους Hermann. 772. 
ταχεῖα b: ταχεῖαι ΜΙ. στολή Turnebus: στολῆς M. 713. πεισμάτων 

Victorius: πισμάτων M. σωτηρία Turnebus: σωτηρίου (o ut videtur su- 
per ὦ scripto) M. πείσματ᾽ εὐνα(σ)τήρια Merkel. 714. οὐδ᾽ ἐν Ro- 

bortellus: οὐδὲν M. 716. ἄλλως τε Victorius: ἀλλ᾽ ὥστε M. 718. 
ὠδεῖνα ante corr. M. τίχτειν Turnebus: τέχτες M. 781. φρόνει Ro- 
bortellus: φρονεῖ M. Post 781 lacunam (ἐγὼ δὲ « «) statuit Hartung. 
783 εὐγλώσσῳ Robortellus: εὐγλώσσωδ M. 
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str. 1. ΧΟ. ἰὼ γᾶ βουνῖτι, ἔνδιχον σέβας, 

τί πεισύμεσϑα; ποῖ φύγωμεν "Antac 785 
, a » me , 2 p γϑονός, χελαινὸν εἴ τι χεῦϑός ἐστί που; 

, , Ἀ 

μέλας γενοίμαν χαπνὸς 

νέφεσσι γειτονῶν Διός, 

τὸ πᾶν δ᾽ ἄφαντος 

ἀμπετήσαις δόσως 790 
, Y ΄ , 

xóvtg ἄτερϑε πτερύγων ὀλοίμαν. 

antistr. 1. ἄφυχτον δ᾽ οὐχέτ᾽ ἂν πέλοι χέαρ. 

χελαινόγρως δὲ πάλλεταέ μου xapóta. 
P! ^ A 2 * »ν , 

πατρὸς σχοπαὶ δέ μ᾽ εἷλον" otyouat φόβῳ. 
? , 

ϑέλοιμι δ᾽ ἂν μορσίμου 795 

βρόχου τυχεῖν ἐν δρχάναις, 

πρὶν ἄνδρ᾽ ἀπευχτὸν 

τῷδε χριμφϑῆν χροΐ" 
πρόπαρ ϑανούσας δ᾽ ᾿Δίδας ἀνάσσοι. 

str. 2, πόϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν αἰϑέρος ϑρόνος, 800 

πρὸς ὃν νέφῃ δ᾽ ὑδρηλὰ γίγνεται χιών, 

784. ὀρεινή. — δικαία σέβεσϑαι, ἢ ἣν δικαίως πάντες τιμῶσι. 

786. ἀφανές. 789 -- 790. μεταβληϑείην μὴ εἰς πτηνόν, ἀλλ᾽ εἰς 
ἄφυχόν τι. 798. ἀντὲ τοῦ τεταραγμένη. ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς ϑα- 

λάσσης, ἥτις ἐν τῷ ταράσσεσϑα: μελαΐνεται. 194. προσκοπήσας 

ὃ πατὴρ καὶ σημάνας ἐτάραξεν ἡμᾶς. 795. μόρον pot ἐπάγοντος. 

784. paragraphus praefixa in M. βοῦνε Dindorf. πάνδιχον Paley. 
788. νέφεσσει Arnaldus: νέφεσι M. γειτόνων M. 790. ἀμπετὴς 

ἄστος ὡς Weil (Zteroc óc C GHaupt), fort. ἀμπετὴς αἴϑριος. 791. 
ἄτερϑεν M. ὁροίμαν Dindorf. 1929. xéap ex xapóía vw. seq. 
ortum esse monet Paley. πέλοι xaxóv olim Schuetz. 793. χελαι- 

vóypuoc Pauw: μελανόχρωσ M. 794. πατρὸς oxozai δέ μ᾽ εἷλον 

Victorius: πατροσχοπαι δὲ μεῖλον M. 790. δρχάναις scripsi (Hesych. 

δρχάνη᾽ ἔνιοι χρεμάστραν. ἄλλοι σαργάνην): σαργάναισ M. 798. 

τῶδ᾽ ἐχριμφϑῆν M. ypot e: ypotv M. 799. δ᾽ delet Burgard. 801. 

γίνεται Ald.: γεένεται M. 
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ἢ λισσὰς αἰγίλιψ ἀπρόσ- 

δειχτος olóppev χρεμὰς 
^ E ay γυπιὰς πέτρα, fad) 

πτῶμα μαρτυροῦσά μοι, 805 

πρὶν δαΐχτορος βίᾳ 
͵ 

χαρδίας γάμου χυρῆσαι; 

antistr. 2. χυσὶν δ᾽ ἔπειϑ᾽ ἕλωρα χἀπιχωρίοις 

ὄρνισι δεῖπνον οὐχ ἀναίνομαι méAety* 

τὸ γὰρ ϑανεῖν ἐλευϑεροῦ- 810 

ται φιλαιάχτων χαχῶν. 

ἐλθέτω μόρος πρὸ xot- 

τας γαμηλίου τυχών. 

τέν᾽ ἀμφ᾽ αὐτᾶς ἔτι πόρον 

τέμνω γάμου λυτῆρα:; 815 

str. 9. tote δ᾽ ὀμφὰν οὐράνια, 

μέλη λιτανὰ ϑεοῖσι xal 
, ΝΑ - , , 

τέλεα δέ μοι πῶς πελόμενάα μοι β [- 
Acta μάχιμα δ᾽ ἔπιδε, πάτερ, 

βίαια μὴ φιλεῖς ὁρῶν 890 

ὄμμασιν ἐνδίχοις. 

σεβίξου δ᾽ ἱχέτας σέϑεν, 

807. τοῦ γάμου δαϊκτῆρος τῆς καρδίας nov. . 810. ἀντὲ τοῦ 

ἐλευϑεροῖ. 818. τυχών: ἐμοῦ δηλονότι. 814. περὶ ἐμαυτῆς 

(G1.). 815. Aene εὕρω. 816. ἐπεξηγήσατο ὀμφάν. ἕαυ- 

ταῖς δὲ παρακελεύονται. 817. λιτανευτικά (GI.). 818. xai 

ἐπιτελεστικά pot xal λύσιμα τῶν καχῶν γινόμενα. — ἀντὶ τοῦ 

ἀτάραχα. 

808. χρεμὰς Hermann: χρέμασ M. 804. γυπίασ M. 808. 

xuciv Robortellus: χύσειν M. 809. ὄρνισιν Μ. δεῖπνον b: δείπναν.. 

Ν. 8105ᾳ. τῷ yàp . . ἐλευϑεροῦμαι Schuetz, fort. τὸ yàp . . ἐλευ- 

ϑεροῖ Tot. 812. ἐλϑθέτω Pauw: ἐλϑέτω | ἐλϑέτω M. μώροσ ante corr. 

M. 814. fort. ἢ τίν᾽ ἀμφυγᾶς πόρον. 815. λυτῇῆρα Pauw: xai λυ- 

τήρια M. 816. ἔυξε Robortellus: i9feu M. 817. λίτανα M. 
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γαιάογε παγχρατὲς Ζεῦ. 

antistr. ὃ. γένος γὰρ Αἰγύπτιον ὕβριν 

δύσφορον ἀρσενογενές, 825 
΄ , NIA μετά με δρόμοισι διόμενοι, 

φυγάδα μάταισι πολυϑρόοις 

βίαια δίξηνται λαβεῖν. 
' » b] , P, M 

σὸν δ᾽ ἐπίπαν ζυγὸν 

ταλάντου. τέ δ᾽ ἄνευ σέϑεν - 830 

ϑνατοῖσι τέλειόν ἐστιν; 

γάϊος 835 

αὖϑε xáxxac 

828. ὦ πάσης γῆς κρατῶν Ζεῦ. 826. διώκοντες. 821. 
ταῖς ζητήσεσιν. 829. ἔσον ἐπὶ πάντων. 882. ταῦτα μετά 

τινος πάϑους ἀναβοῶσιν, ἐξ ἀπόπτου τοὺς Δἰγυπτιάδας ἰδοῦσαι. 

833. 0 ἐλθὼν ἐπὶ τὸ μάρφαι ἡμᾶς (GL). 884sq. ὃ πρώην μὲν 
ἐπὶ νηός, νῦν δὲ ἐπὶ γῆς γεγονώς. 836. τῶν πρόμαρπτι κάμ- 

νοις: πρότερον ϑάνοις, ὦ μάρπτει, πρὶν ἡμᾶς συλλαβεῖν. 887. ἰόφ: 

ἐπὶ ἀποπτυσμοῦ μέσημα (μῴμημα CGHaupt). ἀπὸ δὲ τοῦ ἀποπτύειν 
» , , ,F . » ΄ QN NES M e F , 

ἀπόφϑεγμα (ἐπίρϑεγμα Weil ἐποίησεν. διὸ δεῖ τὴν ὑστέραν δασύ- 

νειν. — τοῦτο διὰ μέσουι 889. κατακάσεις (Gl.) (καταβάσεις Vict.). 

828. διξζῆνται M. 880. τέ δ᾽ ἄνευ Robortellus: πεδανευ M. 

831. ϑνατοῖσι Dothe: Svaroic M. 832 — 848 singulis choreutis 
distribuit Bamberger. 833. μάρπτις Turnebus. 836. τῶν zpó- 
μαρπτι M. 837sqq. fort. ἐὼ ἐν ὀφϑαλμοῖς χλίμαχας ναΐας ἰδοῦσα 

νῦν βοὰν ἀμφαίνω. 
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νυ ΓΙ 840 
δυῖαν βοᾶν ἀμφαίνω. 

ὁρῶ τάδε φροίμια πράξαν πόνων 

βιαίων ἐμῶν. 

ἠὲ ἠέ. , 

βαῖνε φυγᾷ πρὸς ἀλχάν" “ἢ 845 

βλοσυρόφρονα χλιδᾷ 

δύσφορα vat xàv γᾷ. 

γᾶι ἄναξ, προτάσσου. 

ΚΗ. σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶ- 

pw ὅπως ποδῶν. 860 

οὐχοῦν οὐχοῦν 

τιλμοὶ τιλμοὲ xat στιγμοί, a 

πολυαίμων qóvtoc *$" 

ἀποχοπὰ χρατύός. 

σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλύμεναι ὀλόμεν᾽ ἐπαμίδα. 855 

str. 1. ΧΟ. εἴϑ᾽ ἀνὰ πολύρυτον 

ἁλμήεντα πόρον 

δεσποσίῳ ξὺν ὕβρει 

γομφοδέτῳ τε δόρει διώλου. 

841. οὐκέτι παρὰ τοῦ πατρὸς ἀχούσασα, ἀλλ᾽ αὐτόπτης ye- 

νομένη βοῶ. 845. πρὸς τὴν τῶν ϑεῶν ἀλκήν. (846) τὴν 
LADY - ,» , ΄ , M - - MN 1 ^ ' £ ἐπὶ τῇ δόξῃ ἐπηρμένην ἀλκὴν τῶν ϑεῶν. ἔστι δὲ παρὰ τὸ »x0- 

δεὲὶ γαίων«κ (Hom. 4 405). 848. ὦ Πελασγέ, πρὸ ἡμῶν napá- 
ταξαι. 850. ὡς ἔχετε τάχος ποδῶν. 851. ἐδέως τοῦτο, ἀντὲ 

τοῦ εἰ δὲ μή. 

849 — 78. nullae personarum notae in M. — 850sqq. fort. ὀχνεῖν ὀχνεῖν 

τιλμὸν TtÀuÓv xai στιγμὸν πολύαιμον φόνιόν τ᾽ ἀποχοπὰν χρατός. 855. 

ἐπ᾿ ἄμαλα (cl. Hesych. dpaAa' τὴν ναῦν xré.) Hermann. 856. et? 

ἀνὰ Hermann: ei$áva M. zoAópurov Wellauer: πολύρρυτον M. 857. 
00 

ἁλμιόεντα Hermann. 859. γομφέτωι Μ. δόρει Hermann: opi M. 
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KH. αἵμονες ὡς ἐπάμιδα 860 

ησυδουπιατάπιτα 

χελεύω βία μεϑέσϑαι 

(yap φρενέ τ᾽ ἄταν. ἰὼ ἰὸν 

Acte! ἕδρανα, xt! ἐς δόρυ. 

ἀτίετ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν. 865 

antistr. 1. ΧΟ. μήποτε πάλιν ἴδοιμ᾽ 

ἀλφεσίβοιον ὕδωρ, 

ἔνϑεν ἀεξόμενον 

ζώφυτον αἷμα βροτοῖσι ϑάλλει. 

ἄγειος ἐγὼ βαϑυγαῖος 810 

βαϑρείας βαϑρείας 

γέρον. KH. a) δὲ vat vat 

βάσῃ τάχα 

ϑδέλεος ἀϑέλεος 

βίᾳ βίᾳ τε πολλᾷ φροῦδα 875 

βάτεαι βαϑυμιτροχαχὰ παϑῶν 
ΡΥ ἃ ΄' 
ὀλόμεναι παλάμαις. 

860. ἡμαγμένον σε καϑέζω. 861. ἀπιόντα, κατὰ συγκοπῆν. 

863. ἐπιϑυμία (Gl). — τὴν ἐπιϑυμέαν ἔχαρ εἶπεν, τὴν ἄτην τῆς φρε- 

νός. 804. κατάλειπε τοὺς βωμούς. 865. μήποτε μετέχων τῆς 

τιμῆς ἐν τῇ πόλει τῶν εὐσεβῶν. 867. τὸ ζωοποιοῦν τὰ ϑρέμ- 

ματα, ἢ ἔντιμον, μεταφορικῶς. λέγει δὲ {τὸν τοῦ Νεέλου. 869. ἀρ- 

ρενογόνον γὰρ τὸ ὕδωρ τοῦ Νείλου" »ὅϑεν Ζεὺς πιὼν ἔτεκεν Ἄρεακ. 

870. βαϑυχαῖος: $ μεγάλως εὐγενής" χάοι γὰρ ot εὐγενεῖς. -- ἐγὼ 

? βαϑυχαῖος ἀναξία. ταύτης τῆς βαϑρείας, ὦ γέρον. 872. σὺ δὲ 

ϑέλων xal μὴ ϑέλων vat βήσῃ τάχα, βίᾳ πολλῇ κακοπαϑῶν. 87856. 

λεέπει πεπειραμέναι. 

862sq. χελεύω — ἄταν versui 859 subiungit Oberdick. 863. ἐὼ 
ἰοῦ Turnebus. 864. ἵδρανὰ M. 865. ἀτιέτανα M. (superscr. m). 

866. ἔδοιμ᾽ Butler: εἶδος M. 868. ἀεξόμενον Scaliger (δ᾽ ἀεξόμενον 

Stephanus): δεξόμενον M. 876. βατέα βαϑμίδων πρόχαχα Enger. 871 

ut interpretamentum supra δυσπαλάμως v. 879 adscriptum delet Peiper. 

Aeschylus ed. Wecklein. 16 
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str. 2. ΧΟ. αἰαῖ aiat. 
^ Ἁ ^ m » ἀρ 

xat yup ουσπαλάμως ὑλοιο 

δι ἁλίορυτον ἄλσος, 880 
' ' ᾳᾳ.ἢ 

χατὰ Σαρπηθδόνιον 

γῶμα πολύψαμμον dad elc 

εὐρείαις εἰν αὔραις. 

ΚΗ. ἴωυξε xat λάχαζε xai χάλει ϑεούς. 

Αἰγυπτίαν γὰρ βᾶριν οὐχ ὑπερϑυορῇ. 885 
ν Ἁ , bl , , τ ἘΣ » » » 

ἴυξε xal βόα πιχρότερ᾽ ἀχέων ὀιζύος ὄνομ᾽ ἔχων. 

antistr. 2. ΧΟ. οἱοῖ otot. 

λυμασισ ὑπρογασυλάσχοι 

περιχαμπτὰ βρυαζεις, 
α A - e P ὃς ἐρωτᾶς ὃ μέγας 890 

Νεῖλος ὑβρίξοντά σ᾽, ἀποτρέ- 

φειεν ἄιστον ὕβριν. 

ΚΗ. βαίνειν χελεύω βᾶριν εἰς ἀμφίστροφον 

879. τοῦτο ἰδίᾳ, εὐκτικῶς. ὄλοιο οὖν σὺν ταῖς σαῖς μηχαναῖς. 

880. τὸ πέλαγος. 881. χατὰ τὴν Σαρπηδονίαν ἄκραν. 884. 
5s Y UM - x τ - z » 2 "nz μάτην ληκεῖ xai βοᾶ (ληχεῖς xai βοᾷς Paley). 885. οὐχ ἐκφύ 

ξ 

γοις. 886. καὶ αὐτῶν τῶν ἀχέων (ἀχαιῶν m) πικρότερα tute. 

888. εἰς ὑπὲρ τῶν Αἰγυπτέων πρεσβεύοι. 890. ὁ Λιεῖλός σε. 

893. τὴν ἐξ ἀμφοτέ ὧν μερῶν ἑλισσομένην, ὅ ἐστιν ἀμφιέ . τὴν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἑλισσομένην, ὅ ἐστιν ἀμφιέ- 

λισσαν. 

879. si γὰρ Heath. ὄλοιο supplevisse videtur m, scribendum σαλεύου. 

880. ἁλέρρυτον Robortellus: ἁλλέρυτον M. 882. zoAUdaupov Emperius: 

πολυφάμαϑον M. ἀλαϑεῖσ M. 889. ἀερίαις ἐν Hartung (ἀερίαισιν Her- 

mann). 884 — 920. paragraphi personarum vices notant in M, nisi quod 

887, 917, 919 nota nulla. 886. ἔυξε xai βόα delet Hermann. ὀιζύος .. 

ἔχων separato versu habet M. 887. oi quingies M. 888. λύμας εἷς 

ex schol. Dindorf. IIS M, σὺ πρὸ γᾶς Hermann, ὁλάσχων 

Enger (fort. ὁλαχτῶν). 890. ἐπωπᾷ σ᾽ Emperius, ἐπωπᾷ δ᾽ Martin. 

891sq. σε ἀποτρέφει | ἔναιστον M. 898. ἀμφίστροφον ex schol. 

Porson, ctr. Etym. Gud. p. 104, 42: ἀντίστροφον M. 
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eo , - , Pp. 

ὅσον τάχιστα" μηδέ τις σχολαζέτω. 

δλχὴ γὰρ οὔτοι πλόχαμον οὐδάμ᾽ ἅἄζεται. 895 

str. 9. XO. oiot, πάτερ, βρέτεος ἀ- 

poc dca. μαλδα ἄγει 

&payvoc ὡς βάδην. 
» 27 éA ᾿ 

ὄναρ ὄναρ μέλαν. 

ὀτοτοτοτοῖ. 900 

μᾶ 1, uà [2, βοᾶν 
' 2 , φοβερὸν ἀπότρεπε. 

ὦ fà [ἂς παῖ Ze. 

KH. οὔτοι φοβοῦμαι δαίμονας τοὺς ἐνθάδε" 

οὐ γάρ μ᾽ ἔϑρεφαν οὐδ᾽ ἐγήρασαν τροφῇ 05 γάρ p^ &, γήρασαν τροφῇ. 9 
antistr. 3. ΧΟ. μαιμᾶ πέλας δίπους ὄφις, 

» bj b] eo 

ἔχιδνα δ᾽ ὥς με 
, 2 Ἃ 

τὸ πῦτ ὃν 

δαχοσάχ 

ὀτοτοτοτοῖ. 910 

μᾶ I2, uà I2, βοᾶν 

φοβερὸν ἀπότρεπε, 

ὦ βὰ [ἂς παῖ Ζεῦ. 

KH. εἰ μή τις ἐς ναῦν εἶσιν αἰνέσας τάδε, 

896. 7 τῶν βρετέων ἐπικουρία βλάπτει με. τοῦτο δέ φασιν, ἐπεὲ 

ϑαρσοῦσαε αὐταῖς (αὐτοῖς Vict.) ἐν τῷ φανερῷ κατελήφϑησαν. 899. 
7 MA T T - - T , 

τουτέστιν μηθεν με οὔσαν. 901. ὦ μῆτερ γῆ. 908. ὠ πάτερ 
- - T c 2 SN ^ c Ἐς M μω d , y Ζεῦ, γῆς παῖ. ἡ αὐτὴ γὰρ "Péa καὶ IS. 905. εἰς γῆράς με ἡγα- 

- 

γον. 906. ἐνθουσιᾷ. 911. ὦ μῆτερ γῆ. 

894. ὅσον Robortellus: ὅρον M. τις Turnebus: c: M. 895. οὐδάμ 

ἅξεται Pauw: οὐ δαμάξεται M. 896sq. βρέτεος ἄρος ἄτα ex schol. 

(et Eustath. 1422, 19 ἀπὸ δὲ τοῦ ἀρῶ xai ἄρος τὸ ὄφελος παρ᾽ Αἰσχύλῳ 
ἐν “ἰκέτισι »νβρότεωος ἄρος ἄτας ἦτοι τὸ εὖ τῶν βροτῶν xai τὸ ὄφελος 

ἄτη ἐστίν) Abresch: βρυτίοσα ροσαται M. μάλα δ᾽ Bothe. 907. μαιμᾷ 

Robortellus: μαι μαι M. 

16* 
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λαχὶς χιτῶνος ἔργον οὐ χατοιχτιεῖ. 915 

str. 4. ΧΟ. ἰὼ πόλεως dyoi zpópot, δάμναμαι. 

KH. πολλοὺς ἄναχτας, παῖδας Αἰγύπτου, τάχα 

ἤψεσϑε: ϑαρσεῖτ᾽, οὐχ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν eade . οὐχ ἐρξ ρχίαν. 

antistr. 4. ΧΟ. διωλόμεσϑ᾽ * ἄελπτ᾽, ἄναξ, πάσχομεν. 

KH. ἕλξειν ἔοιγ᾽ ὑμᾶς ἀποσπάσας χόμης, 920 
2 - 3 "A ΟΝ "a ΄“ 3 - a ἐπεὶ οὐχ ἀχούετ᾽ ὀξὺ τῶν ἐμῶν λόγων. 

ΒΑ. οὗτος, τέ ποιεῖς; ἐχ ποίου φρονήματος 
2 ἀνδρῶν Πελασγῶν τήνδ ἀτιμάζεις γϑόνα; 

2j?0353 ^ 

ἀλλ᾽ ἢ γυναιχῶν ἐς πόλιν δοχεῖς μολεῖν; 
, C pi s , v 

χάρβανος ὧν δ᾽ βλλησιν ἐγχλίεις ἄγαν" 995 
M ,33)2 » Ww , 

xai πόλλ᾽ ἁμαρτὼν οὐδὲν ὥρϑωσας φρενί. 
" ABICO Il M Tenes KH. τί δ᾽ ἠμπλάχηται τῶνδ᾽ ἐμοὶ δίχης «cep; 

πρῶτον οὐχ ἐπίστασαι. ΒΑ. ξένος μὲν εἶναι 

ΚΗ. πῶς δ᾽ οὐχί, τἀπολωλόϑ᾽ εὑρίσχων ἐγώ; 

ΒΑ. ποίοισιν εἰπὼν προξένοις ἐγχωρίοις; 930 

ΚΗ. Ἑρμῇ μεγίστῳ προξένῳ joe τὴ 

BA. ϑεοῖσιν εἰπὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβῃ. 
ΚΗ. τοὺς ἀμφὶ Νεῖλον δαίμονας σεβίζομαι. 

BA. οἱ δ᾽ ἐνδϑάδ᾽ Wc ὡς ἐγὼ σέϑεν xibo. 
2 

KH. ἄγοιμ᾽ ἄν, εἴ τις τάσδε μὴ ᾿ξαιρήσεται. 935 

BA. xàiáotg ἄν, εἰ ME οὐ μάλ᾽ ἐς μαχράν. 

915. τὴν ἐργασίαν τοῦ χιτῶνος. 926. εἰς ὀρϑὴν ἦλϑες. 

916. πρόμοι Stanley: πρόμνοι M. — 9178q. et 920sq. permutat Heath. 
918. ϑαρσεῖτ᾽ οὐχ ἐρεῖτ᾽ ἀναρχίαν Robortellus: ϑάρσει τοῦ χερεῖ ravap- 

χίαν Μ. 919. διωλόμεσϑ᾽ - ἄελπτ᾽, ἄναξ Robortellus: διωλόμεσϑα ἐπτά- 

ναξ Μ. 920. ἐπισπάσας Pierson. 921. οὐχ ἀχούετ᾽ ὀξὺ Porson (οὐχ 

ἀχούεις ὀξὺ Schuetz): οὐ χαχοῦ ἔξυ M. 922—941. paragraphi perso- 

narum vices notant in M. 925. ὧν δ᾽ Porson: δ᾽ à» M. 926. ὥρ- 

ϑωσας φρενί Robortellus: ὥρϑωσα φρενεί M. 929. τἄμ᾽ ὀλωλόδϑ᾽ 

εὑρίσχων ἄγω Porson. 930. προξένοις Victorius: προσξένοισ M. 

934. χλύω Robortellus: χάτω M. 956. χλάειν M (superscr. m), xAaéotc 
Robortellus. o? idem: οὐδέ M. 
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KH. ἤχουσα τοὔπος οὐδαμῶς φιλόξενον. 

BA. οὐ γὰρ ξενοῦμα: τοὺς ϑεῶν συλήτορας. 

KH. λέγοιμ᾽ ἂν ἐλθὼν παισὶν Αἰγύπτου τάδε. 70: 
BA. ἀβουχόύλῃητον τοῦτ᾽ ἐμῷ φρονήματι. 940 

KH. ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰδὼς ἐννέπω σαφέστερον — 

xat γὰρ πρέπει χήρυχ᾽ ἀπαγγέλλειν τορῶς 

ἕχαστα — πῶς φῶ; πρὸς τίνος τ᾽ ἀφαιρεϑεὶς 

ἥχειν γυναιχῶν αὐτανέφιον στόλον ; 

οὔτοι διχάξζει ταῦτα μαρτύρων ὕπο 945 
xy - B - 2 5 » 5 ΄ ^ 

Ἄρης" τὸ veixoc δ᾽ οὐχ ἐν ἀργύρου λαβῇ 
y 52 d iJ , ΄ 

ἔλυσεν, ὠλλὰ πολλὰ γίγνεται πάρος 
, e] 2 SN, a 5 M , 

zeo uat ἀνδρῶν χἀπολαχτισμοὶ βίου. 

BA 
, , M » 2 5 , ^ 

τέ σοι λέγειν γρὴ τοὔνομ᾽ ; ἐν ypóvo μαϑὼν 

εἴσῃ σ΄ τ᾽ αὐτὸς yol ξυνέμποροι σέϑεν. 950 

ταύτας δ᾽ ἐχούσας μὲν xav! εὔνοιαν φρενῶν 

ἄγοις ἄν, εἴπερ εὐσεβὴς πέϑοι λόγος. 

τοιάδε δημόπραχτος ἐχ πόλεως pía 

(coc χέχρανται, μήποτ᾽ ἐχδοῦναι fita 

στόλον γυναιχῶν" τῶνδ᾽ ἐφήλωται τοῤῶς 955 

γόμφος διαμπάξ, ὡς μένειν ἀραρύτως. 

ταῦτ᾽ οὐ πέναξέν ἐστιν ἐγγεγραμμένα 

οὐδ᾽ ἐν πτυχαῖς βίβλων χατεσφραγισμένα, 

945. οὐ δεήσει μαρτύρων ἡμῖν: ὃ γὰρ "Ἄρης κρώεει τὸ νεῖκος. 

οὐδὲ γὰρ ἄργυρον παρ᾽ ὑμῶν λαμβάνοντες εἰρηνεύσαιμεν ἄν. 957. 

οὐκ ἐγγράφως ταῦτα εἶπον, ἀλλὰ Cooy φωνῇ. 

939. λέγοιμ᾽ Heath: λέγοισ M. 942. ἀπαγγέλειν M. 944. ἥχοιν 

M, fxev m, ut videtur. Inter 944 et 945 lacunam statuit Weil. 947. 
yéexac M. 948. βίων Plut. Mor. p. 517 F et 937 F. 949. nulla 
personae nota in M. 950. εἴσει σύ τ᾽ αὐτὸς yoi Bothe: εἐσϑιγαυτοσ 

xo M, in marg. ἔσως γ᾽ αὐτὸς γ᾽ οἱ &uvép(zopot) m. 952. Aóyoc Tur- 
nebus: λόγοισ M. Post 952 lacunam statuit Hartung. 955. τῶνδ᾽ 
ἐφήλωται τορῶς Turnebus: τῶνδε φιλωταὶ τορῶ M. 
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^ , , , 5 b] , 

σαφῇ δ᾽ ἀχούεις ἐξ ἐλευϑεροστόμου 

γλώσσης. χομίξου δ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐξ ὀμμάτων. 960 

KH. ἔοιγμεν ἤδη πόλεμον ἀρεῖσϑαι νέον. 

εἴη δὲ νίχῃη xal χράτῃ τοῖς ἄροσεσιν. 
x » , — Ὁ - 5 ΄ 

BA. ἀλλ’ ἄρσενάς τοι τῆσδε γῆς οἰχήτορας 

εὑρήσετ᾽ οὐ πίνοντας ἐχ χριϑῶν μέϑυ. 
ς M bi - ^ , , 

ὑμεῖς δὲ πᾶσαι σὺν φίλαις ὀπάοσιν 965 

ὑράσος λαβοῦσαι στείγετ᾽ εὐερχῇ πόλιν 
’ , bd * , 

πύργων βαϑείᾳ μηγανῇ χεχλῃμένην. 

xai δώματ᾽ ἐστὶ πολλὰ μὲν τὰ δήμια, 

δεδωμάτωμαι δ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ σμιχρᾷ vspt: ΞΟ ρος “ὦ ἘΣ ἀπο rm 
ἔνδ᾽ ὑμὶν ἔστιν εὐτύχους ναίειν δόμους 970 

πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" εἰ δέ τις μείξων γάρις, 

πάρεστιν οἰχεῖν xat μονορρύϑμους δόμους. 

τούτων τὰ λῷστα χαὶ τὰ ϑυμηδέστατα, 
, , , 2 , ' πάρεστι, λωτίσασϑε. προστάτης δ᾽ ἐγὼ 

ἀστοί τε πάντες, ὧνπερ ἦδε χραίνεται 975 

ψῆφος. τί τῶνδε χυριωτέρους μένεις; 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἀντ᾽ ἀγαϑῶν ἀγαϑοῖσι βούοις, 

δῖε Πελασγῶν. 

πέμῴον δὲ πρόφρων δεῦρ᾽ ἡμέτερο" τ μ e cp φρ | ημέετερὸν 

964. πρὸ γὰρ τῆς εὑρέσεως τοῦ οἴνου τοῦτο ἐξεῦρον Alyón- 

τιοι. λέγεται δὲ μεϑύσχειν (l. μέϑυ κρέϑινον). 972 (immo 971). 

ὡς πολλῶν ξένων ἐκεῖ οἰκούντων. 976. ἐμοῦ xal τῶν ἀστῶν. 

978. ὡς »0ia γυναικῶν«ε (Hom. o 208). 

961. nulla personae nota in M. Zeus» Cobet: ἔσϑε μὲν τάδ᾽ M. 
ἀρεῖσϑαι Cobet (αἔρεσϑαι Porson): ἐρεσϑε corr. in ἐρεισϑε M. 962. 

χράτος A Nauck et Weil. 963. nulla personae nota in M. 965. 

φίλαις Schuetz: φίλοισ M. 967. χεχλημένη» Μ. 969. δεδωμάτο- 
μαι M, corr. in -- μας mtl. 970. Zw? ὅμιν Kirchhoff: εὐϑυμεῖν M. 

εὐτύχους Porson: ἐντυχούση M. δόμους Turnebus: δόμοισ M. 972. 

μονορύϑμουσ M. 974. λωτίσασϑε Canter: λωτέσασϑαι M. 971. 

paragraphus praefixa in M. ἀγαϑοῖσι Porson: ἀγαϑοῖσ M. 
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πατέρ᾽ εὐϑαρσῇ Δαναόν, πρόνοον 980 

χαὶ βούλαργον. τοῦ γὰρ προτέρα 

μῆτις, ὅπου γρὴ δώματα ναίειν 

χαὶ τόπος εὔφρων. πᾶς τις ἐπειπεῖν 

ψόγον ἀλλοϑρόοις 
» Au ears x ' - κ εὔτυχος" ety δὲ τὰ λῷστα. 985 

σύν τ᾽ εὐχλείᾳ xat ἀμηνέτῳ 

βάξε: λαῶν ἐν γώρῳ 
£ ^, ΝΑῚ FN o 

τάσσεσϑε., φίλαι διωίδες, οὕτως 
ε Siu cA ον Qi EU ὡς ἐφ᾽ ἑχάστῃ διεχλήρωσεν 

Δαναὸς ϑεραποντίδα φερνήν. 990 

AA. ὦ παῖδες, Apoystotat) εὔγεσϑαι γρεὼν 

ϑύειν τε λεέβειν δ᾽, ὡς ϑεοῖς ᾿θλυμπίοις, 

σπονδάς, ἐπεὶ σωτῆρες o) Otyoppónag. 

xat μου τὰ μὲν πραγϑέντα πρὸς τοὺς ἐγγενεῖς 

φίλους πιχρῶς ἥχουσαν αὐτανεφίοις" 995 

ἐμοὶ δ᾽ ὀπαδοὺς τούσῶε xal δορυσσόους 

ἔταξαν, ὡς ἔγοιμε τέμιον γέρας, 

χαὶ μήτ᾽ ἀέλπτως δοοιχανεῖ μόρῳ ϑανὼν Ὁ ἀελπεῶς OO QUERUCE HO OG 
λάϑοιμε, γώρᾳ δ᾽ ἄγχϑος ἀείζων πέλοι. 

m ^" , 5 - M τοιῶνδε τυγχάνοντας εὐπρυμνῇ φρενὸς 1000 

γάώριν σέβεσϑαι τιμιωτέραν ἐμοῦ 7d Pp c [4 ! ei ep D. 

xai ταῦτα μὲν γράφεσϑε πρὸς γεγραμμένοις 

980. τὸν πρόνοιαν ἡμῶν ποιούμενον. 988. ἐπεὶ πᾶς ἄνϑρω- 
, 2 c : P) ' ΄ ^ L4 

πός ἐστιν ἕτοιμος εἰς τὸ φέγειν τοὺς ξένους. 

980. πάτερ M. 988. εὔτυχος Spanheim: εὔτυχτοσ corr. ex εὖ τύχτοσ 

M. 991. paragraphus praefixa in M. 994. ἐγγενεῖς Heath: ἐχτενεῖσ M. 

995. φέλους b: φιλοὺ M. αὐτανεῴέοις Scaliger: ἀτανεῴφέουσ M. 996. ἐμοὲ 

δ᾽ Stanley: ἐμοὺσ, σ in δ᾽ mutato, M. 998. δοριχανεῖ μόρῳ Porson: 

dópux ἀνημέρωι M. Post 999 lacunam (μήτ᾽ « «) olim statuebat 

Paley. 1002. ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἐγγράψασϑε Hermann. πρὸς γεγραμμένοις 

Robortellus: προσγεγραμμένουσ M. 
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πολλοῖσιν ἄλλοις σωφρονίσμασιν nu NE 

deg ὅμιλον ὡς ἐλέγγεσϑαι pats 

πᾶς δ᾽ ἐν "S ετοίχῳ γλῶσσαν εὔτυχον φέρει 1005 

χαχήν, τό τ᾽ εἰπεῖν εὐπετὲς μύσαγμά πως. 

ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ χαταισγύνειν ἐμέ, 

ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον βροτοῖς. 

τέρειν᾽ ὀπώρα δ᾽ εὐφύλαχτος οὐδαμῶς, 

ϑῆρες δὲ χῃραίνουσι xai βροτοί, τί μήν; 1010 

xai χνώδαλα πτεροῦντα xai πεδυστιβῆ. 
ὩΣ ΄ — ,g , , 

χαρπώματα στάζοντα χῃρύσσει Κύπρις 

χαλωρὰα χωλύουσαν ϑωσμένειν ἐρῶ 
M , "€ , , » xai παρϑένων γλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι 

πᾶς τις παρελϑδὼν ὄμματος ϑελχτήριον 1015 

ὄξευμ᾽ ἔπεμῴφεν, ἱμέρου νικώμενος. 

πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν πολὺς πόνος, 

πολὺς δὲ πόντος εἵνεχ᾽ ἠρόϑηῃ δορέ, 
W» Ἢ οι τὸ CEN τ τὰ 2. LAE δ τὰ μηδ᾽ αἶσχος ἡμῖν, ἡδονὴν δ᾽ ἐγϑροῖς ἐμοῖς 

πράξωμεν. οἴχησις δὲ χαὶ διπλῇ πάρα, 1020 

τὴν μὲν Πελασγός, τὴν δὲ xal πόλις διδοῖ, 

οἰχεῖν λάτρων ἄτερϑεν: εὐπετῆῇ τάδε. 

μόνον φύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πατρός, 

τὸ σωφρονεῖν τιμῶσα τοῦ (Moo πλέον. 

1008. σωφρονεῖτε, ὅπως ὃ τῶν Αἰγυπτιαδῶν ὅμελος καταγνωσ- 

ϑεώ ὑπὸ τῶν Apysíey καὶ μὴ ἡμεῖς. 1005. τὸ εἰπεῖν μυσαρόν ct 

χατὰ τῶν ξένων εὐχερῶς (εὐχερές Vict.) ἐστιν. — γνώμη. 1008. 

τὴν ἐπιστροφῆς δεομένην" ἢ τὴν ἐπιστρέφουσαν εἰς ϑέαν. 1010. 

πάντα ἐπιϑυμέᾳ δουλεύουσι. 1017. μὴ ὑποπέσητε ἀνδράσιν. 

ν 

Post 1008 lacunam statuit Weil. 1004. ὅμιλοσ M. 1005. εὔτυχον 

Spanheim: εὔτυχον M. 1010 — 1013 secludit Dindorf. 1010. ϑεοί σφε 

χηραίνουσι Martin (ϑεοί Iacob). τιμὴν M. 1011. πεδοστιβῆ Robor- 

tellus: παιδοστιβῆ M. 1013. ϑααένην M. fort. ἄωρα χωλύουσα πρου- 

σελεῖν ἔρον. 1018. οὕνεχ᾽ ἠρόϑη Heath: οὖν ἐχληρώϑη M. 1020. 

οἴχησις Robortellus: οἰχήσεισ M. 1022. λάτρων Hermann: λατρῶν M. 

1028. φυλάξαι Μ. 
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ΧΟ. τἄλλ᾽ εὐτυχοῖμεν πρὸς ϑεῶν 'Ül»ouztov: 1025 
3 ek ) ΄ σ , - ὧν " ἐμῆς δ᾽ ὀπώρας εἵνεχ᾽ εὖ ϑάρσει. πάτερ. 

εἰ γάρ τι μὴ ϑεουῖς βεβούλευται νέον, 
Υ ^ , 5 , , tyvoc τὸ πρόσϑεν οὐ διαστρέφω φρενός. 

str. X0. ἴτε μὰν ἀστυάναχτας 

páxapac ϑεοὺς γανάεντες πολιούγους 1030 
^ [s] —€ ey n) , τε xal ot γεῦμ᾽ "Epaatvoo 

περιναίετε παλαιόν. 

ὑποδέξασϑε δ᾽ ὀπαδοὶ 

μέλος" αἶνος δὲ πόλιν τήνδε Πελασγῶν 

ἐχέτω, μηδ᾽ ἔτι Νείλου 108ὅ 

προγοὰς σέβωμεν Duvotc: 
. M M 2 α NS ge 

antistr. ποταμοὺς δ᾽ ot διὰ γώρας 

ϑελεμὸν πῶμα γέουσιν πολύτεχνοι, 

λιπαροῖς γεύμασι γαίας 

τόδε μειλίσσοντες οὖδας. 1040 
ἐπίδοι δ᾽ Ἄρτεμις ἁγνὰ 

στόλον οἰχτιζομένα, μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγχας 

γάμος ἔλθοι Κυϑερείας" 

στύγειον πέλοι τόδ᾽ ἀδλων. 
, 2 pc ' » 

str. Κύπριδος δ᾽ οὐχ ἀμελεῖ ϑεσμὸς ὅδ᾽ εὔφρων. 1045 

1038. πολυτεκνίας πρόξενοι. 1045. ὁ τοῦ ὑμετέρου (ἡμετέ- 

pou Vict.) ὕμνου νόμος. 

1025. nota hic omissa, paragraphus proximo versui praefixa in M. 

1026. οὕνεχ᾽ M. 1027. $soig yàp st τι μὴ Weil. 1029. para- 
graphus praefixa in M. 1030. μάχαρας Stanley: μαχρασ M. ἀγαλοῦν- 

τες Paley. 1032. περιναίουσιν  Marckscheffel (περιναίουσι Heath). 

1033. ὑποδέξασϑε δ᾽ Heath: ὑποδέξασϑδ᾽ M. 1034. μέλος Legrand: 

μένοσ M. αἶνος Robortellus: aivós M. 1036. προχοὰς Robortellus: 
πρὸσ yoàc M. 1040. μειλέσσοντες Pauw: μελίσσοντεσ M. 1043. 

τέλος Weil. ἔλϑοι c: ἔλϑει M. 1044. στυγερῶν Hermann, fort. 

στυγίων. 1045 —1062 ancillis tribuit Kirchhoff. 1045. Αύπρι- 
δος δ᾽ Pauw: χύπριδοσ M. 
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X, κ᾿ ^ v Hi e 3 

δύναται γὰρ Διὸς ἄγχιστα σὺν Hog 

ctecat δ᾽ αἰωλόμητις 

δεὺς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς. 

μετάχοινοι δὲ φίλᾳ ματρὲ πάρεισιν 

Πόϑος ᾧ τ᾽ οὐδὲν ἄπαρνωον τελέϑει δέλ- 1060 

χτορε Π]ειϑοῖ. δέδοται δ᾽ Ap- 
, puto i» , 

μονέᾳ poto! "Aepoótcac 

φεδυραὶ τρίβοι t^ ἐρώτων. 
. FN , 5 , , 2 » anlistr. φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπιπνοίας xaxá τ᾽ ἄλγη 

πολέμους δ᾽ αἱματόεντας προφοβοῦμαι. 1055 
τί ποτ᾽ εὔπλοιαν ἔπραξαν 

ταγυπόμποισι διωγμοῖς; 

ὅ τί tot μόρσιμόν ἔστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἄν. 

Διὸς οὐ παρβατός ἐστ a opi toc 00 1U40/ «106 ἐστιν Bey [/4 φρὴν 

ἀπέρατος" μετὰ πολλῶν 1060 

δὲ γάμων ἅδε τελευτὰ 
΄ 

προτερᾶν πέλοι γυναιχῶν. 

str. ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι 

γάμον Aiyunzcoysv$ μοι. 

To μὲν ἂν βέλτατον εἴη" 1065 

σὺ δὲ ϑέλγοις ἂν ἄϑελχτον. 

1049. κοινωνοί. 1052. 7 ἁρμονέα μετέχει τῆς ᾿ἀφροδέτης. 

φευδὴς δέ, ὅτε πολλὰ φεύδονται οἱ ἐρῶντες. 1055. δέδοικα, 
e , ΄ » M Y A — , , ^ ὅτε εὐπλοέας ETUYOW, μὴ κα' τὸ τοῦ γάμου TÓ7OOtV. 1060. μετὰ 

ἄλλων πολλῶν γάμων γυναικῶν καὶ οὗτος τελεσϑήσεται. 

1049. δὲ φέλᾳ Bothe: δ᾽ αἕ φέλαι M. 1050. 4 τ᾽ Wellauer: τ᾽ 
M. 1050sq. ϑέλχτορι Bothe: ϑεᾶχτορε M. πειϑοῖ c: moi M. 

1053. ψεδυραὲ Scaliger: rene M. 1054. φυγάδεσσιν Burges: φυ- 
γάδεσ M. ἐπιπνοίας Turnebus: ἐπιπνοίαι M. 1059. παρβατός Askew: 
παραβάτασ M. 1062. προτερᾶν Bothe: προτέραν M. 1063 — 
1072. Danaides et ancillas alternare statuit G C W Schneider (colloqui 
videntur duces duorum chororum). 1066. »γ». ϑέλγοις ἂν ἄϑελχτον 
quod non placete Stephanus: ϑέλγεισ ἀνάϑελχτον M. 
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Σὺ δέ γ᾽ οὐχ οἶσϑα τὸ μέλλον. 

antistr. Τί δὲ μέλλω φρένα Δίαν 

χαϑορᾶν, ὄψιν ἄβυσσον; 

Μέτριον vov ἔπος εὔχου" 1070 

τίνα χαιρόν με διδάσχεις; 

Τὰ ϑεῶν μηδὲν ἀγάζξειν. 

str. Ζεὺς ἄναξ ἀποστεροί- 

η γάμον δυσάνορα 

δάιον, ὅσπερ To 1075 

πημονᾶς ἐλύσατ᾽ εὖ 

χειρὶ παιωνίᾳ χατασχεϑών, 

εὐμενεῖ βίᾳ χτίσας. 

antistr. xat χράτος νέμοι γυναι- 

&ty* τὸ βέλτερον χαχοῦ 1080 

χαὶ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, 

χαὶ δίχᾳ δίχας ἕπε- 

σϑαι, ξὺν εὐχαῖς ἐμαῖς λυτηρίοις 

μηχαναῖς ϑεοῦ πάρα. 

1072. λίαν ἐξετάξειν. 1081. ἡδέως ἔγω τὸ δέμοιρον τῶν 

xaxày σὺν éy| ἀγαϑῷ, ὅ ἐστι τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ γάμου. Πίνδαρος 

(Pyth. III 145): »ἕν παρ᾽ ἐσϑλὸν σύνδυο δαέονται πήματα βροτοῖς 

ἀϑάνατοικ. 

1073sqq. Danaides et ancillas coniunctas canere censet Boeckh. 

1073. Ζεὸς Robortellus: ἕεῦ M. 1074. γάμον c: γάμου M. 1077. 
παιώνιαι χατασχέϑων M. 1078. fort. βίᾳ ϑιγών. 1081. xai τὸ Ro- 

bortellus: χαέ τε M. 1082. δίχᾳ Heath: δίχα M. ἕπεσθαι] M. Sub- 
criptum in M: τέλοσ δεδωχὼσ γριστὲ ooi γάριν φέρω. 





AIZXYAOY ἈΓΑΜΈΜΝΩΝ, 



Ἀγαμέμνονος ὑπόϑεσις. 

) , 5 » 2 ' e ? , ἘΞ , , E Ἡγαμέμνων εἰς Ἴλιον ἀπιὼν τῇ λυταιμήστρᾳ., εἰ πορϑήσοι τὸ 
YA ΄ ΄ - ddi f - 3 m c ? 7 ὃ ^ - 

ἐον, (ὑπέσχετο addit 1) τῆς αὐτῆς ἡμέρας σημαίνειν δεὰ τοῦ πυρ- 

σοῦ. ὅϑεν σχοπὸν ἐκάϑισεν ἐπὶ μισϑῷ Κλυταιμήστρα. ἵνα τηροΐη 
τὸν πυρσόν. καὶ ὃ μὲν ἰδὼν ἀπήγγειλεν, αὐτὴ δὲ τῶν πρεσβυτῶν 
ὄχλον μεταπέμπεται, περὲ τοῦ πυρσοῦ ἐροῦσα: ἐξ ὧν καὶ ὃ γορὸς 

συνίσταται: οἵτινες ἀκούσαντες παιανέξουσιν. μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ xal 

Ταλθύβιος παραγίνεται καὶ τὰ κατὰ τὸν πλοῦν διηγεῖται. — Ayapép- 
δ᾽ ἐπὶ ἀπήνης ἔρχεται" εἵπετο δ᾽ αὐτῷ ἑτέρα ἀπήνη, ἔνϑα ἦν νων 7t TVs ερχετ TET € ep 7») 7). ? 

τὰ λάφυρα xol ἣ Κασάνδρα. αὐτὸς μὲν οὖν προεισέρχεται εἰς τὸν 

οἶκον σὺν τῇ Κλυταιμήστρᾳ, Κασάνδρα δὲ προμαντεύεται. πρὶν εἰς 
τὰ βασίλεια εἰσελϑεῖν, τὸν ἑαυτῆς xai τοῦ Ayapépyovoc ϑάνατον 

xal τὴν ἐξ ᾿θρέστου μητροχτονέαν, xai εἰσπηδᾷ ὡς ϑανουμένη. ῥέ 

ῴασα τὰ στέμματα. τοῦτο δὲ τὸ μέρος τοῦ δράματος ϑαυμάξεται 

ὡς ἔχπληξιν &yov καὶ οἶκτον ἱκανόν. ἰδίως δὲ Αἰσχύλος τὸν ᾿Αγαμέμ- 

νονα ἐπὶ σχηνῆς ἀναιρεῖσϑαε: ποιεῖ, τὸν δὲ Κασάνδρας σιωπήσας ϑά- 

vacoy νεκρὰν αὐτὴν ὑπέδειξεν, πεποίηκέν τε Τἴγισϑον xat Κλυταιμήσ- 

τραν ἑκάτερον διισχυριζόμενον περὶ τῆς ἀναιρέσεως ἕνὲ κεφαλαίῳ, 

τὴν μὲν τῇ ἀναιρέσει Ἰφιγενείας, τὸν δὲ ταῖς τοῦ πατρὸς ᾿θρέστου 

(θυέστου Vict) ἐξ Ἀτρέως συμφοραῖς. 
29887 ' - 3. » 14 23 PEN Lm 
ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ ἄρχοντος Φιλοκλέους ὀλυμπιάδε χη 

(ὀγδοηκοστῇ Meursius) ἔτες β. πρῶτος Αϊσχύλος Ἀγαμέμνονι, Χοηφό- 

pote, Εὺμενέσι, Πρωτεῖ σατυρικῷ. ἐχορήγει Ξενοκλῆς Ἡφιδνεύς. 

Ἁ 
τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

φύλαξ χορός [ἀγγελος] 

Κλυταιμήστρα [1αλϑύβιος] κῆρυξ 

"Ayau£uyov Κασάνδρα 

Atycabog 

In indice personarum nomina ἄγγελος (vid. ad v. 270) et TaA$óftoc 

male addita esse monuit Stanley. 



φύλαξ. Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶνδ᾽ gag πόνων 

φρουρᾶς ἐτείας μῆχος, ἣν χυιμώμενος 

στέγαις ᾿ἀτρειδῶν ἜΣ χυνὸς δίχην. 

ἄστρων χάτυιδα νυχτέρων ὁμήγυριν, 

χαὶ τοὺς φέροντας γεῖμα χαὶ ϑέρος βροτοῖς δ 

λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰϑέρι 

ἀστέρας, ὅταν φϑίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν. 

xat νῦν φυλάσσω λαμπάδος τὸ σύμβολον, 

αὐγὴν πυρὸς φέρουσαν ἐχ Τροίας φάτιν 

ἁλώσιμόν τε βάξιν" ὧδε γὰο χρατεῖ 10 

y»vauxóc ἀνδρόβουλον ἐλπίζον xéap. 

εὖτ᾽ ἂν δὲ νυχτίπλαγχτον ἔνδρωσόν τ᾽ ἔγω 

εὐνὴν ὀνείροις 00x ἐπισχυπουμένην 

ἐμήν" φόβος γὰρ ἀνδ᾽ ὕπνου παραστατεῖ 

τὸ μὴ βεβαίως βλέφαρα συμβαλεῖν ὕπνῳ. 1ὅ 

1. ϑεράπων Ἡγαμέμνονος ὃ προλογιζόμενος, P ὁ ὑπὸ Atytc- 
2 "] 7 

, 

Bou ταχϑεί. 2. τῶν xarà τὸ μῆκος τῆς ἐτείας φρουρᾶς. ἦν 

ἐπὶ μῆκος κοιμώμενος. 8. πρὸς τὸ φυλαχτικὸν xat φιλοδέσποτον. 

τὸ δὲ ἄγκαϑεν κατὰ συγκοπὴν ἀντὲ τοῦ ἀνέχκαϑεν. τουτέστιν ἄνω- 

Bey ἐξ ἀργῆς. --- Cc ἀγκαϑεν. 6. τοὺς δυναμένους παρὰ τὰ 
v - Nos , JEN ER FF. A A : B 
ἄλλα σημᾶνα: τοὺς καιρούς. 11. τὸ μείζονα ἢ κατὰ γυναῖκα 

βουλευόμενον, γενναῖον: ἢ κατὰ ἀνδρὸς βουλευομένης 14, ἢ πε- ξ με ; "nt Lt / c 490003 βουλε Lz09T0z. . ἢ πε 

ρισσὸς ὃ γάρ, ἢ λείπει τὸ ἀλύων. 

De 1—322 ex M refertur. 2. ἣν fg h: δ᾽ ἦν M. 7 non 

habet Achill. Tat. Isag. in Arat. Phaen. p. 122, ubi v. 4— 6 afferuntur, 

o0 

damnavitque praeeunte Pauwio Valckenarius. ll. ἐλπίζων M. 14. 

fort. ἀντέπνους. 



256 AESCHYLI 

ὅταν δ᾽ ἀείδειν ἢ μινύρεσϑαι δοχῶ, 
c 5 v 5 , 3 , , » 

ὕπνο» τόδ᾽ dwc(uoAxov ἐντέμνων ἄχος, 

χλαίω τότ᾽ οἴχου τοῦδε συμφορὰν στένων, 

οὐχ ὡς τὰ πρόσϑ᾽ ἄριστα διαπονουμένου. 

νῦν δ᾽ εὐτυχὴς γένοιτ᾽ ἀπαλλαγὴ πόνων 20 

εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός. 
“}» -- , NY δ , ὦ χαῖρε λαμπτήρ, νυχτὸς ἡμερήσιον 

φάος πιφραύσχων xal γυρῶν χατάστασιν 
- 5 N - NJ M , 

πολλῶν ἐν Ἄργει, τῆσδε συμφορᾶς γάρω. 

ἰοῦ ἰοὺ. 25 

Arauénvovog γυναιχὶ σημανῶ τορῶς, 

εὐνῆς ἐπαντείλασαν ὡς τάχος δόμοις 

ὀλολυγμὸν εὐς ημοῦντα τῇδε λαμπάδι 

ἐπορϑιάώξειν, εἴπερ ᾿Ιλίου πόλις 

ἑάλωχεν, ὡς ὃ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει" 80 

αὐτός τ᾽ ἔγωγε φροίμιον γορεύσομαι. 

τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα ϑήσομαι 
M [am * , M NP , 

τρὶς ἕξ βαλούσης τῆσδέ pot ppuxcoptac. 

ένοιτο δ᾽ οὖν μολόντος εὐφιλῇ χέρα 

ἄναχτος οἴχων τῇδε βαστάσαι χερί. 35 
UJ bI ΜᾺ ἢ - τς τ 9 ΝΣ ΄ , 

τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, βοὺς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας 

βέβηχεν" οἶχος δ᾽ αὐτός, εἰ φϑογγὴν λάβοι πο a ς ς; Qeuorpr) * , 

18. οἴκου διαπονουμένου οὐκ ἄριστα ὡς τὸ πρόσϑεν. 22. δεῖ 

διαστήματος ὀλίγου, εἶτα dvaxpaysty, ὡς ϑεασάμενον τὸν πυρσόν. 
2 A c ΄ € τς NA cw NA , 

— ἐχ νυκτὸς ἡμέραν ἡμῖν δοῦσιν (διδούς f). 20. μεγαλοφώνως 

(61.). 21. ὡς ἐπὶ ἄστρου ἢ σελήνης. 80. διαπρεπῶς σημαξ 

yet. 31. πρὸ τῆς Κλυταιμήστρας. 32. οἰκειώσομαι. Ru 

xal παροιμέα »ἀεὶ γὰρ εὖ πίπτουσιν ot Διὸς xójot«. 86. ἢ βά- 

ρος ἐπέκειται" ἢ φοβοῦμαι ζημίαν ἐπικεισομένην μοι. 

19. δεσποτουμένου Duebner. 25. ἰοῦ ἰοῦ Hermann: ἐοὺ ἐού M. 

26. σημανῶ ἃ f g h: σημαίνω M. 29. ἐπορϑιάξειν f g ἢ: ἐπορϑριά- 

6e M. 30. ἀγγέλλων g h: ἀγγέλων M. 



χορὸς 

πρε- 

σβυτῶν. 

41. ἀντὲ τοῦ ἐχϑρὸς ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς δίκαις ἐχϑρῶν. 

ob γὰρ γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἔργῳ ϑυμούμενοι. 

AGAMEMNON. 

σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν: ὡς ἑχὼν ἐγὼ 

μαϑοῦσιν αὐδῶ xo0 μαϑοῦσι λήϑομαι. 

δέχατον μὲν ἔτος τόδ᾽ ἐπεὶ “Πριάμου 

μέγας ἀντίδιχος, 

MevéAaog ἄναξ ἠδ᾽ ᾿4γαμέμνων, 

διδϑρόνου Διόϑεν xat δισχήπτρου 

τιμῆς ὀχυρὸν ζεῦγος ᾿“τρειδᾶν, 

στόλον ᾿Αργείων γιλιοναύτην 

τῆσδ᾽ ἀπὸ γώρας 

ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγήν, 

μέγαν ἐχ ϑυμοῦ χλάζοντες ἄρῃ, 

τρύπον αἰγυπιῶν, οἵτ᾽ ἐχπατίοις 

ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων 

στροφοδινοῦνται, 

πτερύγων ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι, 

δεμνιοτήρῃ 

πόνον ὀρταλίγων ὀλέσαντες" 

ὕπατος δ᾽ ἀΐων ἢ τις ᾿πόλλων 

ἢ Πὰν ἢ Ζεὺς οἰωνόϑροον 

γόον ὀξυβόαν 

τῶνδε μετοίχων ὑστερύποινον 

251 

40 

45 

50 

55 

48. 

49. τοῖς ἔξω τῆς ὁδοῦ. 

— οἵτινες ὕπατοι ὄντες, ὀλέσαντες δὲ τὸν πόνον τῶν ὀρταλίχων, 

τὸν ἐν τοῖς δεμνίοις τηρούμενον, éni τῶν λεχέων στροφοδινοῦνται. 

54. τῶν μηδέπω πετομένων νεοττῶν. 56. ὃ ὄρειος. 

τῶν μετοικισϑέντων νεοσσῶν. 

39. x««ob M. 

πριάμω M. 

m), in marg. yp. tàtov αὐτάν m. 

44. "Arpsioatv Dindorf. 
H 

m). 49. ἐχπάγλοις Dlomfield. 

Aeschylus ed. Wecklein. 

58. ὑπὲρ 

40. notam personae praescr. m. l/lowípoufgh: 
H 

45. χιλιοναύταν M. (superscr. 

41. ipa» M. ἀρωγᾶὰκν M (superscr 
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πέμπει παραβᾶσιν "Eptwbv. 

οὕτω δ᾽ ᾿ἀτρέως παῖδας ὁ χρείσσων 60 

ἐπ᾿ ᾿ἡλεξάνδρῳ πέμπει ξένιος 

Ζεύς, πολυάνορος ἀμφὶ γυναιχὸς 

πολλὰ παλαίσματα xat γυιοβαρῆ 

γόνατος χονίαισιν ἐρειδομένου 

διαχναιομένης τ᾽ ἐν προτελείοις 65 

χάμαχος ϑήσων Δαναοῖσιν 

Τοωσί δ᾽ ὁμοίως. ἔστι δ᾽ ὅπῃ νῦν 

ἔστι" τελεῖτα: δ᾽ ἐς τὸ πεπρωμένον" 

οὔϑ᾽ ὑποχλαίων οὔϑ᾽ ὑπολείβων 

οὔτε δαχρύων ἀπύρων ἱερῶν το 

ὀργὰς ἀτενεῖς παραϑέλξει. 

; ἀτίται σαρχὶ παλαιᾷ 

ἀρωγῆς ὑπολειφδέντες 

ἔμνομεν ἰσχὺν 

ἰσόπαιδα νέμοντες ἐπὶ σχήπτροις. 75 

d τε γὰρ νεαρὸς μυελὸς στέρνων 

ἐντὸς ἀνάσσων 

ἰσύπρεσβυς, Ἄρης δ᾽ οὐχ ἐνὶ γώρᾳ, 
τί ϑ᾽ ὑπέργηρως; φυλλάδος ἤδη 

59. τοῖς παραβήσασι καὶ μετοικήσασιν (μετοϊκέσασεν f h) αὐτούς. 

62. πολλοὺς μνηστῆρας ἐσχηκυέας. 63. βαρέα καὶ μὴ ἐῶντα 

ἀνανεῦσαι τοὺς πίπτοντας. 65. διακναιούσης. --- κυρίως ταῖς 

πρὸ γάμου ϑυσίαις, νῦν δὲ ταῖς πρὸ τῆς ἁλώσεως μάχαις. 6T. 

»xai τὸ μὲν ὥς xs πέλει, τὼς ἔσται«ς (Apoll Rh. B 345). 69. 

λείπει τὸ τές. 70. τῶν ϑυσιῶν τῶν Ποιρῶν καὶ τῶν Ἐρινύων, 

ἃ καὶ νηφάλια καλεῖται. 78. τῷ τόπῳ ἐκείνῳ. 

64. ἐριδομένου M. 69. ὁποχαίων Casaubonus. 79. οὔτε δαχρύων 

delet Bamberger. 72. ἀτέται (i. e. ἀτέτα) σαρχὲ corr. ex. àréra« aapxs 
m 

11. ἀνάσσων Hermann: ἀνάσσων M. 78. fort. οὐχ ἐνὲ πείσῃ, cfr. 
Hesych. ἐν πείσῃ" ἐν γώρα. 19. τίδιπεργήρωσ M (τόϑιπεργήρως 
af, τό δ᾽ ὑπέργηρων h). 
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χαταχαρφομένης τρίποδας μὲν ὁδοὺς 80 
, ' "2 3 bi 5 , 

στείχει, παιδὸς δ᾽ οὐδὲν ἀρείων 
» e , AÁ γε ὄναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει. 

σὺ δέ, Τυνδάρεω 

ϑύγατερ, βασίλεια Κλυταιμήστρα, 

τί χρέος; τί νέον; τί δ᾽ ἐπαισϑομένῃ, 85 

τίνος ἀγγελίας 

πειϑοὶ περίπεμπτα ϑυοσχεῖς:; 

πάντων δὲ ϑεῶν τῶν ἀστυνόμων, 

ὑπάτων, γϑονίων, 
- 2 3 , -— 2 5 , 

τῶν τ οἡρανίων τῶν τ ἀγοραίων, 90 

βωμοὶ δώροισι φλέγονται" 

ἄλλῃ δ᾽ ἄλλοϑεν οὐρανομήχης 

λαμπὰς ἀνίσχει, 

φαρμασσομένῃ γρίματος ἁγνοῦ 

μαλαχαῖς ἀδόλοισι παρηγορίαις, 9ὅ 

πελάνῳ μυχόϑεν βασιλείῳ. 

τούτων λέξασ᾽ ὅ τι xai δυνατὸν 

xai ϑέμις αἰνεῖν, 

παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης, 
[4] - Ἁ M , , 

7 νῦν τοτὲ μὲν χαχύφρων τελέϑει, 100 
' "^ 2 “-Ὁ 5 ' »? 

τοτὲ δ᾽ ἐχ ϑυσιῶν ἀγανὰ φαίνεις 

ἐλπὶς ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον 

82. ἀλᾶται. 85. διὰ τί. 94. τοῦ ἐλαίου. 96. λεέπε 

κομιζομένων (κομιζομένῳ Stanley). 100. ἔσϑ᾽ ὅτε μέν. 

αου E 

82. ἡμερόφαντον h: ἡμερόφατον M. 83. τυνδάρεω, litera ὦ ex 

ao facta et accentu super e lineola transfixo, M, »quibus triplex signi- 

ficatur scriptura Τυνδαρέα, Τυνδάρεω, Tuvóapéou« (Dindorf) ^ 87. 9vo- 
σχεῖς Turn.: ϑυοσχινεῖσ, priore « in rasura scripto, M. 90. τῶν τε 

ϑυραίων τῶν t' ἀγοραίων Enger. 91. δώροισι h: δώροισ M. 96. 

πελανῶ M. 101. dyav; Karsten. φανϑεῖσ᾽ Pauw. 102. ἄπλη- 

στον f: ἄπλειστον M. 

1 
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* , ΄ ΄ 
τὴν ϑυμοφϑόρον λύπης φρένα. 

str. χύριός εἶμι ϑροεῖν ὅδιον χράτος 

αἴσιον ἀνδρῶν 105 
, ^ » * 

ἐχτελέων" ἔτι γὰρ 

δϑεόϑεν χαταπνείει 

πειϑὼ μολπᾶν 
» iJ v 2 ^ ἀλχὰν σύμφυτος αἰών 

ὅπως Ayatov 110 

δίϑοονον χράτος, ᾿Ελλάδος ἧβας 

ξύμφρονα τὰν γᾶν, 

πέμπει σὺν δορὶ xai γερὶ πράχτορι 

ϑούριος ὄρνις Τευχρίδ᾽ ἐπ᾽ αἶαν, 

οἰωνῶν βασιλεὺς 11ὅ 

βασιλεῦσι νεῶν, ὃ χελαινὸς 
(x. εὐ ED , - 
ó τ ἐξόπιν ἀργᾷς, 

108. ἥτις ἐστὲ ϑυμοβόρος λύπη τῆς φρενός. 104. δυνατός 

εἰμε εἰπεῖν τὸ συμβὰν αὐτοῖς σημεῖον ἐξιοῦσιν. --- τὸ ἐν τῇ ὁδῷ 

ὀφϑέν. 107. πείϑε: γάρ με ἣ παρὰ ϑεῶν πίστις μέλπειν xal λέ- 9 
ys» ὅτι εὖ πράξουσιν οἱ Ἡτρεῖδα: ὅσον ἀπὸ τοῦ σημείου. 109. 

ὃ γὰρ σύμφυτός pot αἰών, ὅ ἐστι τὸ γῆρας, διὰ τὴν εἰς ϑεοὺς πειϑὼ τῷ n , ἢ 
μολπήν μοι καὶ ἀλκὴν καταπνεῖ, ὅ ἐστιν, εἰ καὶ γέρων εἰμέ, ὅμως 

μέλφω τὰ γεγονότα: πέποιϑα γὰρ ὅτε εἰς πέρας αὐτὰ ἄξουσιν oí 

ϑεοί. lll. τοὺς κρατοῦντας τὴν ᾿Ελληνικὴν ἥβην καὶ τὴν Ópó- 

φρονα περὲ τὰ ταχτικά. λέγει δὲ τοὺς Ἀτρείδας. 118. τῷ δέ 

χὴν εἰσπραξομένῳ. 117. ὃ ἐξοπίσω λευκός, 0 ἐστιν ὃ πύγαργος. 

108. λύπης, ϑυμοφϑόρον ἄτην olim HLAhrens, fort. λύπης, ἄτην φρενο- 

δαλῆ. 104 — 169 coryphaeo tribuit R Arnoldt (ephymnia choro). 107. 

χαταπνείεὶ Ald.: χαταπνέκει (una. post é litera erasa quae ὁ fuisse potest) 

M,xarazveóscafh. 108. μολπᾶν corr. in μολπὰν M. 109. ἀλχᾷ Schuetz. 

111. ἥβας Aristoph. Ran. 1285: av (corr. ex ἡβᾶν) M. 112 --- 114, quos 
M omiserat spatio vacuo relicto, addidit m. 112. ταγάν a f h, cayó» Blom- 

field. ξύμφρονε rayo Dindorf. 118. xai yepi Aristoph. Ran. 1288: δίχασ 

m. 117. ὁ δ᾽ Hartung. ἀργᾶς Dlomfield, ἀργᾷς Thiersch: ἀργίασ M. 
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, » , φανέντες ἴχταρ μελάϑρων 
M 2 bJ , 

χερὸς ἐκ δορυπάλτου 

παμπρέπτοις ἐν ἕδραισιν, 190 

βοσχόμενοι λαγίναν 

ἐριχύματα φέρματι γένναν, 

βλαβέντα λοισϑίων δρόμων. 
» v » , b! » ΄ 

αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

antistr. χεδνὸς δὲ στρατόμαντις ἰδὼν δύο 195 

λήμασι δισσοὺς 
5, πὰ n 
Acostdac μαχίμους 

ἐδάῃ λαγοδαΐτας 

πομπούς τ᾽ ἀρχάς" 

οὕτω δ᾽ εἶπε τεράζων᾽ 130 

γρόνῳ μὲν ἀγρεῖ 

Προιάμου πόλιν ἄδε χέλευϑος, 

πάντα δὲ πύργων 
ze —— , e — 

χτήνη πρόσϑε τὰ δημιοπληϑῆ 
μοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον" 135 

οἷον μή τις ἄγα 

119. ἐκ δεξιᾶς, ὅ ἐστιν εὐσυμβόλως. 120. τοῖς βασιλείοις. 

121. λαγίναν γένναν τὸν λαγωόν (λαγωεόν m). 122. πολυκύμονα. 

128. πρὸς τὸ σημαινόμενον τὸ βλαβέντα. 124. ἐπειδὴ ὃ αἴλινος 

xai ἐπὲ ϑρήνου λέγετα:, φησὶν ὅτι ἐν τάξει ὕμνου αὐτὸν λέγε. 180. 

τεράξζων: τὰ τέρατα διηγούμενος. 134. χτήνη: χτήματα. 186. 

μόνον μὴ προτυπὲν ὑπὸ ϑεῶν τὸ στρατωϑὲν τῆς Τοοίας στόμιον, ὅ 
P] S Uo. ud ΄ ΄ ΄ » ΄ 
ἐστι τὸ ἐπὶ βλάβη Τροίας στρατευϑέν, ἄτη σκοτίσῃ. 

119. δοριπάλτου Turnebus. 120. παμπρέπτοισ corr. in παμπρέπεοισ 

M. 122. ἐριχύμονα a f h, ἐριχυμάδα Seidler. 124. αἵλινον hic et infra 
semper M. eóvuxdro M, οἶμαι εὖ νιχάτω in marg. m. — Post 124 (item post 

145 et 169) atàtvov αἴλινον αὖτε, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω (totius chori) addit Keck. 

125. δύο recc.: δύω M. 127. "Arpetóac Monk: ἀτρείδασ M. 128. 199 

in uno versu habet M. 128. λαγοδαίτας fh: λογοδαίτασ M. 129. ἀρ- 

zoósfh. 184. πρόσϑε τὰ fh: προσϑετὰ M. Fort. χτήνη δήμια μυριοπληϑῆ. 
135. μοῖρα λαπάξει ἢ: μοῖρ᾽ ἀλαπάξει M. 186. ἄγα Hermann: ἄτα M. 
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, , X , ϑεόϑεν χνεφράσῃ προτυπὲν aró- 

μιον μέγα Τροίας 
δέ » ' 2 / στρατωϑέν. οἴχῳ γὰρ ἐπέ 
P4 ΄ jJ 

φϑονος Ἄρτεμις ἁγνὰ 140 

πτανοῖσιν χυσὶ πατρὺς 

αὐτότοχον πρὸ λόχου 

μογερὰν πτάχα ϑυομένοισιν" 

στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν. 

αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 145 

epod. τύσσων περ εὔφρων χαλὰ 

δρύσοισιν ἀέλπτοις μαλερῶν λεόντων, 

πάντων τ᾽ ἀγρονόμων φιλομάστοις 

δηρῶν ὀβριχάλοισι, τερπνὰ 

τούτων aicet ξύμβολα χρᾶναι, 150 

δεξιὰ μέν, χατώμομφα 

δὲ φάσματα στρουϑῶν. 

ijv δὲ χαλέω Παιᾶνα, 

189. τῷ γὰρ οἴχῳ τῶν κυνῶν Διός, 6 ἐστι τῶν ἀετῶν, ὀργίξε- 
ται Ἄρτεμις δὲ (διὰ Stanley) τὸ χύοντα τὸν λαγὼν ἀποκτεῖναι. λο- 
χεία (λοχία Dindorf) γάρ ἐστιν ἣ ϑεός. 142. σὺν αὐτῷ τῷ τόκῳ. 

148. πτάχα: τὸν λαγωόν. 147. τοῖς νεογνοῖς. »χωρὶς δ᾽ αὖτ᾽ 

ἔρσαι« (Hom. : 222). ἀέλπτοις δὲ τοῖς ἔἕπεσϑαι τοῖς γονεῦσι (μὴ 

addidit Robort.) δυναμένοις. 149 (immo 150). τὰ σύμβολα αἰτεῖ 

pe φάναι τούτων δεξιὰ μὲν διὰ τὴν νέκην, ἐπέμομφα δὲ διὰ τὸν γό- 
λον ᾿Δρτέμιδος. 152. τῶν ἀετῶν. 153. ὡς μάντις. 

189. οἴχτῳ Scaliger. 141. χυσὶν M. 144. fort. στυγῶ. 
146. τόσον f h. εὔφρων ἃ χαλά f h, εὔφρον à xaàd Weil. 147. 
δρόσοις ἢ. ἀέπτοις af Fort. δρόσοις τ᾽ ἐπάλπνοις (δρόσοισιν ἐπάλ- 

πνοις Karsten). λεόντων Stanley ex Etym. M. p. 377 Αἰσχύλος ἐν Mya- 
μέμνονε τοὺς σχύμνους τῶν λεόντων δρόσους χέχληχε: ὄντων M. 148. 
φιλόμάτοισ corr. in φιλομάστοισ Μ. χρᾶναι f h: χράναι M. 152. φάσ- 
ματι Hermann. στρουϑῶν, quod interpolatum esse vidit Porson, aliud 
vocabulum expulit. 
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μή τινας ἀντιπνόους 

Δαναοῖς χρονίας ἐχενηΐδας 155 

ἀπλοίας τεύξῃ, 

σπευδομένα ϑυσίαν 
€ , » , 2 » 

ἑτέραν ἄνομόν τιν᾽, ἄδαιτον. 

νειχέων τέχτονα σύμ- 

φυτον, ob δεισήνορα. μίμνει 160 

γὰρ φοβερὰ παλίνορτος 
2 , bJ , 

otxovópog δολία, 

μνάμων μῆνις cexvónotvoc. 

τοιάδε Κάλχας ξὺν 

μεγάλοις ἀγαϑουῖς ἀπέχλαγξεν 165 
, 2 9 ΡΝ 2 , 

μόρσιμ᾽ ἀπ᾽ ὀρνίλων 

ὁδίων οἴχοις βασιλείοις " 

τοῖς δ᾽ ὁμόφωνον 

αἴλινον αἴλινον εἰπέ, τὸ δ᾽ εὖ νιχάτω. 

str. 1. Ζεὺς ὕὥστις not. ἐστίν, εἰ τόδ᾽ αὐὖ- 170 
- ^H , 

τῷ φίλον χεχλημένῳ, 

τοῦτό νιν προσεννέπω. 

οὐχ ἔγω προσειχώσα: 

πάντ᾽ ἐπισταἡμώμενος 

πλὴν Διός, εἰ τὸ μάταν 175 

156. ὦ Ἄρτεμι. 158. ἣν οὐδεὶς ἔδαισεν. 159. συγγενι- 
χήν. 160. οὐ φοβουμένην τὸν ἄνδρα, ἢ τὴν οὐ δήσασαν (δείσα- 

ca» Robort.) τὸν ἄνδρα. 161. ἡ ἐξ ὑστέρου ὁρμωμένη. 165. 

διὰ τὴν νέκην. 168. ὁμοφώνως. 110. Ζεὺς ὅστις: διάφορος 

γάρ ἔστιν ἣ περὲ τοῦ ϑείου δόξα. 175. εἰ τὸ τῆς ματαιότητος 

ὀφείλει τις ἀποσείσασϑαι τῆς γνώμης, Δία νομιζέτω. 

166. αὔρας pro ἀπλοίας Dindorf. Scholiastam τεύξῃς legisse monuit 

Hermann. 165.. ἀπέχλαγξεν afh: ἀπέχλαιξεν M. 173. προσηχᾶσαι 

corr. in προσειχάσαι M. 175. τὸ Pauw: τόδε M. 
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ἀπὸ φροντίδος ἄγϑος 
Ἁ - 5 , 

χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως. 

antistr. 1. οὐδ᾽ ὅστις πάροιϑεν ἦν μέγας, 

παμμάχῳ ϑράσει βρύων, 

οὐδὲν λέξαι πρὶν ὦν, 180 

ὃς δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔφυ, τρια- 

χτῆρος οἴχεται τυχών. 

Ζῆνα δέ τις προφρόνως 
2 , P4 d 

ἐπινίχια χλάξων 

τεύξεται φρενῶν τὸ πᾶν" 18ὅ 
»! - ' £f NEA str. 2. τὸν φρονεῖν βροτοὺς ὁδώ- 

σαντα, τὸν πάϑει μάϑος 

ϑέντα χυρίως ἔχειν. 

στάζει δ᾽ £y ϑ᾽ ὕπνῳ πρὸ χαρδίας 
, , 

μνησιπήμων πόνος 190 

xai παρ᾽ ἄχοντας ἦλϑε σωφρονεῖν. 

δαιμόνων δὲ ποῦ γάρις βιαίως 

σέλμα σεμνὸν ἡμένων: 

anlistr. 2. xai τόϑ᾽ ἡγεμὼν ὃ πρέ- 

σβὺυς νεῶν "Ayauxav, 19ὅ 

μάντιν οὔτινα φέγων. 

178 (immo 179). διὰ τοὺς Τιτᾶνας. 179 (immo 178). ὃ Τυφώς. 

181. τριακτῆρος: νικητοῦ ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἐν τοῖς πεντάϑλοις ἀπο- 

τριαδιξόντων (ἀποτριαζόντων Spanheim). 184. éni ἐλπέδι νέκης. 

185. ὁλοσχερῶς φρόνιμος ἔσται. 187. »παϑὼν δέ τε νήπιος 

ἔγνως (Hes. Op. 218, cfr. Hom. P 82). — τῷ παϑόντι. 189. 
τῷ ἁμαρτάνοντε τοῦτο cupffatvst. 193. τὸν ζυγόν. ὑφέζυγος 

γὰρ ὃ Ζεύς. 194. μεέξων γὰρ Πενελάου. 196. περισσεύει τὸ 

πνεῦμα. 

180. οὐδὲ λέξεται H L Ahrens, οὐ λελέξεται Franz. 187. τὸν 

Schuetz: τῶ M. 189. ἕν M. fort. στηρίζει δ᾽ ὕπνῳ. 193. ἡμένων" M. 

194sq. πρέσβυσ | M. 
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ἐμπαίοις τύχαισι συμπνέων, 
m 2 3 , εὖτ᾽ ἀπλοίᾳ xevay- 

yet βαρύνοντ᾽ "Ayauxóg λεώς 

Χαλχίδος πέραν ἔγων παλιρρό- 200 

χϑοις ἐν Αὐλίδος τόποις" 

str. 9. πνοαὶ δ᾽ ἀπὸ Στρυμόνος μολοῦσαι 

xaxógyoAot, νήστιδες, δύσορμοι, 

βροτῶν ἄλαι, 

νεῶν τε χαὶ πεισμάτων ἀφειδεῖς, 205 

παλιμμήχῃ χρόνον τιϑεῖσαι 
, , b d 

τρίβῳ χατέξαινον &v- 

Joc ᾿Μργείων. ἐπεὶ δὲ xai 

πιχροῦ χείματος ἄλλο μῆγαρ 

βριϑύτερον πρόμοισιν 210 

μάντις ἔχλαγξεν προφέρων 
P 4 

Acpsuw, ὥστε γϑόνα βάχτροις 

ἐπιχρούσαντας Acpstó. πιχρούσαντας Acosta 

δάχρυ μὴ χατασχγεῖν" 

antistr. 3. ἄναξ δ᾽ ὃ πρέσβυς τόδ᾽ εἶπε φωνῶν" 215 

βαρεῖα μὲν χὴρ τὸ μὴ πιϑέσϑαι, 

βαρεῖα δ᾽, εἰ 

197. ἐμπεσάσαις (ἐμπαισάσαις Dindorf) --- συμφωνῶν (Gl.. 

198. »νηῶν ἐξέφϑιτο ἤϊα návca« (Hom. p. 829). 200. ἀντὲ τοῦ 
ἐχόμενος. 208. ἐπὶ κακῷ ποιοῦσαι σχολάζειν. 204. »καὶ 

δὴ ἄγρην ἐφέπεσχον ἀλητεύοντες« (Hom. μ 330). 205. »xai δὴ 
δοῦρα σέσηπε νεῶν« (Hom. B 135). 207. διατριβῆ. 210. 

ἐπαγϑέστερον. 215. τὸ ἑξῆς, ἐπεὶ δὲ πιχροῦ, ἄναξ Ó πρέσβυς 

τόδ᾽ εἶπεν. 216. τιμωρέάα. 

200sq. παλιρρόχϑοις Η1, Ahrens: παλιρρόϑοισ M. 206. νεῶν 
αι 

Pauw: ναῶν M. τε xai Porson: xai M. 207. χατέξενον M. (superscr. 

m). 211. ἔχλαγξεν Porson: ἔχλαγξε M. 215. τότ᾽ Stanley. 216. 

πιϑέσϑαι Turnebus: πειϑέσϑαι M. 
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, bx δ ΄ »ν τέχνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 

μιαίνων παροϑενοσφάγοισιν 
΄ , , , - 

ῥεέϑροις πατρῴους γέρας 790 

βωμοῦ πέλας. τί τῶνδ᾽ ἄνευ 

χαχῶν: πῶς λιπόναυς γένωμαι 

ξυμμαχίας ἁμαρτών: 

παυσανέμωυ γὰρ ϑυσίας 

παρϑενίου δ᾽ αἵματος ὀργᾷ 995 

περιοργῶς ἐπιϑυμεῖν 

ϑέμις. εὖ γὰρ εἴη Ξμ: . - ri 1 το» 

3p 

r 

Ld - 
- str. 4. ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγχας ἔδυ λέπαδνον 

φρενὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν 

ἄναγνον, ἀνέερον. τόϑεν 280 

τὸ παντότολμον φρονεῖν μετέγνω. 

ρωτοὺς ϑρασύνει γὰρ αἰσχρόμητις 

τάλαινα παραχοπὰ πρωτοπήμων. 
».^9 REI T B ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ 

γενέσϑαι ϑυγατρός, yovatxozot- 235 

νων πολέμων ἀρωγὰν 

xai προτέλεια ναῶν. 
* *3 "Ὁ LS ^ * ^r — , 

antistr. 4. λιτάς 0€ xat xAr0ovac πατρῳους 

218. πλεῖον (πλείων h) οἶκτος διὰ τὸ τέκνον. 225. τῷ τρόπῳ 

yàp (yo. Orelli) αὐδᾷ, ὃ μάντις δῆλον ὅτι. 226. ἐπιϑυμητικῶς. 

227. καλῶς ἀποβα. 228. ἀντὶ τοῦ ἠναγκάσϑῃ τὸ ποιεῖν. 429. 

μεταβολήν. 230. ὅϑεν ἔγνω πάντα τοὺς ἀνϑρώπους τολμᾶν, ἀπὸ 

τῆς ἀνάγκης δῆλον ὅτι. 232. αἰσχρὰ ποιεῖν ἀναγκάζουσα. 2588. 

τοῦ νοῦ παραχοπή. πρωτοπήμων δὲ $ μείζων τῶν ἄλλων πημάτων. 

288. χἂν διὰ τὰς λιτὰς 0r (δ᾽ Robort.) ἃς ἐποιεῖτο πρὸς τὸν πα- 

TÉ cap? οὐδὲν 27 - AN E τέρα παρ᾽ οὐδὲν ἡγήσαντο τὴν ζωὴν αὐτῆς. 

220. ῥείϑροις h, ῥοαὲς Schoemann. 221. πέλας βωμοῦ Blomfield. 

299. πὼς λιπόναυς h: τέ πῶσ λιπόναυστε M. 225 5364. scribendum vi- 

detur ὀργᾶν περιοργῶς ζστόλον ἀνδρῶν» ϑέμις — 226. περιοργῶς Blom- 

field: περιόργωσ (ó ex ὦ factum) M. 282. βροτοὺς Spanheim: βροτοῖσ M. 
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παρ᾽ οὐδὲν αἰῶνα παρϑένειον 

ἔϑεντο φιλόμαχοι βραβῆς, 240 

φράσεν δ᾽ ἀόζοις πατὴρ μετ᾽ εὐχὰν 

δίχαν γιμαέρας ὕπερϑε βωμοῦ 

πέπλοισι περιπετῇ παντὲ ϑυμῷ 

προνωπῇ λαβεῖν 
DAS CN , , $t , 

ἄεροην, στυματὸὺς τε χαλλιπρῳ- 245 

ρου φυλαχὰν χατασγ εῖν 

φδύγγον ἀραῖον οἴχοις 

str. ὅ. βίᾳ γαλινῶν τ᾽ ἀναύδῳ μένει. 

xpóxou βαφὰς δ᾽ ἐς πέδον γέουσα 
Y , σ ΄ 

ἔβαλλ᾽ ἔχαστων ϑυτή- 250 

ρων ἀπ᾿ ὄμματως βέλει 

φιλοίχτῳ, 

πρέπουσά ϑ᾽ ὡς ἐν γραφαῖς, προσεννέπειν 

δέλουσ᾽, ἐπεὶ πολλάχις 
b 2 NI m 3 ,“»» πατρὸς χατ᾽ ἀνδρῶνας εὐτραπέζους 255 

£usAdev. ἁγνᾷ δ᾽ ἀταύρωτος αὐδᾷ 

πατρὸς φίλου τρ:τύόσπονδον εὔποτμον 

αἰῶνα φίλως ἐτίμα. 
2 ᾿Ξ VN. 5f »» TN Mi y. , 

antistr. 4, τὰ δ᾽ ἔνϑεν οὔτ᾽ εἶδον οὔτ᾽ ἐννέπω" 

τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐχ ἄχραντοι. 260 

Δίχα δὲ τοῖς μὲν παϑοῦ- 

248. περιεσκεπασμένην. 244. προνενευκυῖαν. 245. βα- 

στακτικῶς. -- Οεὐμόρφου. 248. τῇ βίᾳ καὶ τῷ ἀναύδῳ μένει 

τῶν χαλινῶν τῶν μὴ ἐώντων αὐτὴν λαλεῖν. 258. διὰ τὸ κάλλος, 

ἢ διὰ τὸ ἀφωνητεῖν. 256. ἄξευκτος, παρϑενική. 257. ζηλωτὸν 

ἐποέει δι᾽ ἑαυτὴν τὸν πατέρα. 259. διὰ τὸ ἀπάνθρωπον εἶναι τὴν 

σφαγήν. 261. τοῖς μὲν πεπονϑόσιν 7) δίκη δέδωσι τὸ μαϑεῖν. δέ 

239. αἰῶ τε O Mueller. παρϑένειον fh: παρϑένιον M. 242. γιμαί- 
ρας fh: χειμαέίρασ M. 256. ἔμελῴψεν, non ἔμελθεν M. áyvà h: ἁγνὰ M 
αὐδᾷ fh: αὐδὰ M. 255. εὔποτεμον M. 258. παιῶνα Hartung, παιᾶνα 

Enger. 261sq. παϑοῦσι M. σι μαϑεῖν superiori versui addit M. 
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σιν μαϑεῖν ἐπιρρέπει" 

τὸ μέλλον δ᾽ 

ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν χλύοις - προχαιρέτω" 

ἴσον δὲ τῷ προστένειν. 265 

τορὴν yàp ἥξει σύνορϑρον αὐγαῖς. 

πέλοιτο δ᾽ οὖν τἀπὶ τούτοισιν εὔπρα- 
ΓΦ) 

ξις, ὡς ϑέλει τόδ᾽ ἄγχιστον "Antac 
, Ἔα Ω 

γαίας μονόφρουρον ἔρχος. 

y * , 

χω σεβίξζων σόν, Κλυταιμήστρα, xpdcog: 270 

δίχῃ γάρ ἐστι φωτὸς ἀρχηγοῦ τίειν 

γυναῖχ᾽ ἐρημωϑέντος ἄρσενος ϑρόνου. 
1 , Y 8. x » 1 ΄ 

σὺ δ᾽ εἴτε χεδνὸν εἴτε μὴ πεπυσμένῃ 

εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν ϑυηπολεῖς, 
δῖ 2 * v * 5 NM , , χλύοιμ᾽ ἂν εὔφρων" οὐδὲ σιγώσῃ φϑύόνος. 275 

Κλυται- εὐάγγελος μέν, ὥσπερ ἣ παροιμία, 

μήστρα. ἕως γένοιτο μητβὸς εὐφρόνης πάρα. 

πεύσῃ δὲ γώρμα μεῖζον ἐλπίδος χλύειν" 

χὴν γὰρ δόντες μανϑάνουσι τὸ μέλλον. 266. φανερόν. -- τὸ πε- 

πρωμένον φανερὸν ἥξει. 267. εὐπραγία. 268. τὸ συγγενικόν. 

269. ἐπειδὴ μόνο: γέροντες ἐφύλασσον τὴν ᾿Ελλάδα. 212. παρόν- 

τος μέντοι οὐ δεῖ συντυγχάνειν αὐτῆ. 2'15. εἰ μὴ ϑέλεις εἰπεῖν, 

o0 μεμφαέμην ἄν. 216. ó παλαιὸς λόγος (Gl.). 277. γένοιτο 

χαλὴ (καλὴ 7 h) ἡμέρα, ὥσπερ ἡ νύξ. 

263. τὸ μέλλον δ᾽ Elmsley: τὸ μέλλον M et post breve intervallum 

τὸ δὲ προχλύειν m. τὸ δὲ zpoxAUst omisit h. 264. ἐπεὲ γένοιτ᾽ afh: 
ἐπιγένοιτ᾽ M. πρὸ χαιρέτω HL Ahrens. 265. ἔσον M. 266. σύν- 

ορϑρον Wellauer: συνορϑὸν M. αὐγαῖς Hermann: αὐταῖσ M. 267 sq. 

εὖ, πρᾶξιν ὡς Naegelsbach, scribendum εὖ, πρᾶξιν ὦν. 270. ἀγ- 

Ξ ἘΞ praefixit m, ut vid., choro tribuit Stanley. 273. in δ᾽ εἴτε 

ultimam literam ε ex ὁ (δ᾽ εἰ τὸ) correctum habet M, δ᾽ εἴ τε Auratus. 

274. ἐλπίσιν b f: ἐλπίσειν M. 275. ety otav M, σιγώισηι m. 278 

et 280—292. paragraphi praefixae in M. 
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Πριάμου γὰρ ἡρήχασιν ᾿Αργεῖοι πόλιν. 

ΧΟ. πῶς φής; πέφευγε τοὔπος ἐξ ἀπιστίας. 280 

KA. Τροίαν "Ayatóv οὖσαν" ἢ τορῶς λέγω; 

X0. χαρά pu ὑφέρπει δάχρυον ἐχχαλουμένῃ. 

KA. εὖ γὰρ φρονοῦντος ὄμμα σοῦ χατηγορεῖ. 

ΧΟ. τέ γάρ; τὸ πιστὸν ἔστι τῶνδέ σοι τέχμαρ; 

KA. ἔστιν, τέ δ᾽ οὐχέ; μὴ δολώσαντος ϑεοῦ. 285 

ΧΟ. πότερα δ᾽ ὀνείρων φάσματ᾽ εὐπιδῇ σέβεις; 

(4. οὐ δόξαν ἂν λάβοιμι βριζούσης φρενός. 

X0. ἀλλ᾽ ἢ σ᾽ ἐπίανέν τις ἄπτερος φάτις: 

ΚΑ. παιδὸς νέας ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας. 

ΧΟ. ποίου γρόνου δὲ xai πεπόρϑηται πόλις: 290 

KA. τῆς νῦν τεχούσης φῶς τόδ᾽ εὐφρόνης λέγω. 

ΧΟ. xai τίς τόδ᾽ ἐξίχοιτ᾽ ἂν ἀγγέλων τάγος; 

KA. Ἥφαιστος, Ἴδης λαμπρὸν ἐχπέμπων σέλας. 
φρυχτὸς δὲ φρυχτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾽ ἀγγάρου πυρὸς 

ἔπεμπεν. Ἴδη μὲν πρὸς “Ἑρμαῖον λέπας 29ὅ 
“Μήμνου" μέγαν δὲ πανὸν ἐχ νήσου τρίτον 

'Aügio» aizoc Ζηνὸς ἐξεδέξατο, 

ὑπερτελής τε, πόντον ὥστε νωτίσαι, 

ἰσχὺς πορευτοῦ λαμπάδος πρὸς ἡδονὴν 

285. e μήπω (μή τις h) ϑεός με ἀπατᾷ. 288. ἐσόπτερος, 

κούφη. 295. ὄρος “ήμνου. 296. φανόν: τὴν λαμπάδα. 298. 

ὑπερβῆναι. 299. μεγίστῃ πεύχῃ ἰσχὺς πυρός. 

284. ἢ γάρ τι Karsten. ἐστιν M. 286. εὐπιϑῆ Blomfield: εὐπειϑεῖ 
M 

corr. in εὐπειϑῆ M. 287. fort. οὐχ ὄφαν᾽. 293. χλυται M, id delevit 
[2 

et dyy praescripsit m. 294. ἀγγάρου Canter ex Etym. M. p. 7 Αἰσχύλος 

γοῦν ἐν "Ayauéuvovt τὸν Ex διαδογῆς πυρσὸν »àz' dyydpou πυρόςκ« ἔφη, 

cfr. Bekk. Anecd. p. 212, 5 et 325, 13, Suid. s. v. ἄγγαροι, Eustath. 

p. 1854, 26: ἀγγέλου M. 295. ἕρμαιον M. 296. xavóv Casau- 

bonus ex Athen. XV p. 700 E πρότερος δὲ τούτων Αἰσχύλος ἐν ᾽ἤγα- 

μέμνονε μέμνηται τοῦ πανοῦ: φανὸν M. 997. ἄϑωον M. Post 

297 lacunam notavit Casaubonus: interponit 312sq. Thiersch. 
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πεύχῃ τὸ χρυσοφεγγές, ὥς τις ἥλιος, 300 

σέλας παραγγείλασα Maxtacou σχοπάς" 

0 δ᾽ οὔτι μέλλων οὐδ᾽ ἀφρασμόνως ὕπνῳ 
, ἀν τεῖος TEE PM dee νεχωμενὼς παρῆχεν ἀγγέλου μέρος 

ἑχὰς δὲ φρυχτοῦ φῶς ἐπ᾿ ἐὐρίπου ῥοὰς 

εσσαπίου φύλαξι σημαίνει μολόν. 305 

οἱ δ᾽ ἀντέλαμψαν xal παρήγγειλαν πρόσω 

γραίας ἐρείχης ϑωμὸν ἄφαντες πυρί. 

σϑένουσα λαμπὰς δ᾽ οὐδέπω μαυρουμένη, 

ὑπερϑοροῦσα πεύίον ᾿᾿σωπυῦ, δίχην 

φαιδρᾶς σελήνης. πρὸς Κιϑαιρῶνος λέπας 310 
v v*3 ES. ' - ΄ 

ἤγειρεν ἄλλην ἐχδογὴν πομποῦ πυρός. 

φάος δὲ τηλέπομπον οὐχ ἠναένετο 

φρουρώ, πλέον χαίωυσα τῶν εἰρημένων" 

λίμνην δ᾽ ὑπὲρ Πυργῶπιν ἔσχηψεν aoc, 
γ P] 2 2 , , - ^5» , 

ópog τ΄ ἐπ dtytz4ayxtov ἐξιχνούμενον 315 

ὥτρυνε ϑεσμὸν μὴ γαρίζεσϑαι πυρός. 

πέμπουσι δ᾽ ἀνδαίοντες ἀφϑόνῳ μένει 

φλογὸς μέγαν πώγωνα, xai Σαρωνιχοῦ 
SS 

πορἡμοῦ χάτοπτον πρῶν᾽ ὑπεοβάλλειν πρόσω 
4 

301. Μάκιστον ὄρος Εὐβοίας. 302. ὃ τόπος. 303 (immo 

301). χοινὸν τὸ ἔπεμπεν. 305. Μέσσαπον ὄρος μεταξὺ Εὐβοίας 
σ σ 

xa: βοιωτέας. 307. ϑωμόν: σωρόν. In altero (dextro) marg. 

ϑωμός: στρατός scriptum, sed deletum. 313. 7 τοῦ Κιϑαιρῶνος. 

315. ὄρος Ἠεγαρίδος. 318. χόλπος περὶ Τροέζηνα. 819. τὸ 

χατόύφιον. 

300. fort. ἤπειχτο. 307. ἐρίχλχησ M, ἐρείχησ m. 309. πεδίον 
᾿Ισωποῦ f h: παιδίον ὠποῦ M. 313. φρουρὰ προσαιϑρίξουσα πόμπιμον 

φλύγα ex Hesych. προσαιϑρίξουσα πόμπιμον φλόγα. πρὸς τὸν αἰϑέρα 
ποιοῦσα ὥστε ἄνω πέμπεσϑαι τὴν φλόγα Dindorf. 316. μηχανήσασϑαι 

Margoliouth (fort. ὥτρυνεν ἑσμὸν μηχανήσασϑαρ. 319. χάτοπτον 

Canter: χάτοπτρον M. πρῶνα M, πρῶν᾽ m. 
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φλέγουσαν" εἶτ᾽ ἔσχηφεν, εἶτ᾽ àgtxeco 390 

᾿ἀραχγναῖον αἴπως, ἀστυγείτονας σχοπάς" 
» 313 Nm 2 S.N , , χἄπειτ᾽ "Acpstüdy ἐς τόδε σχήπτει στέγος 

φάος τόδ᾽ οὐχ ἄπαππων "óatoo πυρός. 

τοιοίδε τοί pot λαμπαδηφόρων νόμοι, 

ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διαδοχαῖς πληρούμενοι" 325 

νιχᾷ δ᾽ ὃ πρῶτως xai τελευταῖος δραμών. 
, E , ^ , , , 

τέχμαρ τοιοῦτον σύμβολόν τέ aot λέγω 

ἀνδρὸς παραγγείλαντος ἐχ Τροίας ἐμοί. 

ΧΟ. ϑεοῖς μὲν αὖϑις, ὦ γύναι, προσεύξομαι. 

λόγους δ᾽ ἀχοῦσαι τούσδε χἀποϑαυμάσαι 330 

διηνεχῶς ϑέλοιμ᾽ ἄν, οὃς λέγεις, πάλιν. 
, 5 ^ — WD » J , e p 

KA. Τροίαν Aya: τῇδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 
τ P v -n ἘΠ πον “- Y οἶμαι βοὴν ἄμιχτον ἐν πόλει πρέπειν. 

ὄξος τ᾽ ἀλειρά τ᾽ ἐγγέας ταὐτῷ χύτει ς epa  εγνχ c6 ε 

διγοστατοῦντ᾽ ἄν, οὐ φίλω, προσεννέποις. 335 

xai τῶν ἁλόντων xat χρατησάντων Otya 

φϑογγὰς ἀχούειν ἔστι συμφορᾶς θιπλῆς" 

ot μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωχότες 

ἀνδρῶν χασιγνήτων τε xai φυταλμίων 

821. ὄρος Ἄργους. 828. οὐ ξένον, ἀλλὰ συγγενές. 821. 

τοῦτό μοι, got, παρήγγειλεν ὁ ἤγεμέμνων σύμβολον ἐκ Τροίας εἰ- 
- ΄ P PEN A 2 ΄ [4 ' ' 

γᾶς τοῦ τέλους αὐτῆς. 339. οὐ (l. σημείωσαι oct) κατὰ τὸν φυ- 
, , 2 ΄“« ec » F, 2 m , ΑἹ ἊΣ , 

τάλμιον día ἐνταῦϑα ἡ ἐτυμολογία, ἐκ τῆς φύτλης δὲ γίνεται φυτλά- 

320. pro hoc versu ponendum videtur fragmentum quod ex Ael. V. H. 

XIII 1 protulit Cobetus: ἄσσουσα δ᾽ ἐξέλαμῴφεν ἀστραπῆς δίχην. 322. 

τόδε fh: τόγε M. In M scripsit in imo marg. λείπει πολλά manus quae- 

dam saec. XVI. — De 323—360 ex a fh refertur. Scholia ex ἢ et edi- 

tione Victoriana sumpta sunt. 394. τοιοίδε τοί μοι Schuetz: τοιοίδ᾽ ἕτοι- 

μοι ἃ h, τοιοίδ᾽ &tupot f. 3277. τοιοῦτοι à. 229. personae nota carent 

libri. 331. διανεχῶς Blomfield. οὃς Bothe: ὡς libri. λέγοις f h. 332. 

nulla personae nota, 333. Clytaemestrae nota praescripta in libris. Τροίην a. 

334. ἀλείφατ᾽ a. ἐγχέας Canter: éxyéac libri. — 335. φίλω Auratus: φίλως 

libri. 337. ἐστὲν f. 339sq. φυτάλμιοι zatówv γέροντες Weil. 
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παῖδες γερόντων οὐχέτ᾽ ἐξ ἐλευϑέρου 340 

δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μόρον, 

τοὺς δ᾽ αὖτε νυχτίπλαγχτος ἐχ μάχης πόνος 

νήστεις πρὸς ἀρέστοισιν ὧν ἔχει πόλις 

τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεχμήριον " 

ἀλλ᾽ ὡς ἕχαστος ἔσπασεν τύγης πάλον, 345 

ἐν αἰχμαλώτοις Τρωιχοῖς οἰχήμασι 

ναίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιϑρίων πάγων 

δρόσων τ᾽ ἀπαλλαχϑέντες, ὡς δυσδαέμονες 

ἀφύλαχτον εὑδήσουσι πᾶσαν εὐφρόνην. 

εἰ δ᾽ εὖ σέβουσι τοὺς πολισσούγους ϑεοὺς 350 

τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς ϑεῶν 9' ἱδρύματα, 

οὔ tüv ἑλόντες αὖϑις ἀνϑαλοῖεν ἄν. 

ἔρως δὲ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ 

πορϑεῖν ἃ μὴ χρὴ χέρδεσιν νικωμένους " 

δεῖ γὰρ πρὸς οἴχους νοστίμου σωτηρίας, 255 

xdudat διαύλου ϑάτερον χῶλον πάλιν. 

δεοῖς δ᾽ ἀναμπλάχῃητος εἰ μόλοι στρατός, 

ἐγρήγορον τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων 

μίος, ἤγουν φυτοσπόρος, xal μεταϑέσει διὰ καλλιφωνέαν φυτάλμειος. 

. ἢ τῶν φυχρῶν λέγει παγετῶν ἢ τῶν ὀρεινῶν τόπων τῶν ὑπὸ 847. ἢ τῶν φυχρῶν λέγε eco ἢ τῶν ὀρεινῶν τόπων τῶν ὑπ 

τὸν αἰϑέρα ὄντων. 848. ὄντες πρότερον δηλονότι δυστυχεῖς νῦν 

ἀμερέμνως εὑδήσουσιν. 356. ἐπειδὴ ὃ δέαυλος δύο ἔγχει στα- 

δίους, ὧν τὸν ἕτερον διῆλθον ἤδη εἰς Tpoíay ἀνελθόντες, δεῖ λοιπὸν 
Mi ' »v - Y e m ^ à ^r 

xai τὸν ἄλλον διελθεῖν xal ὑπονοστῆσαι πρὸς τὸν οἶκον. 

342. (νυχτέπλαχτος h). 343. νήστισι à, νῆστις f. 346. ἐν δ᾽ inter- 

punctione mutata Pauw. οἐχήμασιν fh. 948. ἀπαλλαγέντες fh. ὧς δ᾽ 

εὐδαίμονες Stanley. 350. εὖ σέβουσι Scaliger: εὐσεβοῦσι libri. 351. 
τ᾿ ἰδρύματα a. 352. οὔ τἂν ἑλόντες Hermann: οὐχ ἀνελόντες a, οὐχ 

ἄν γ᾽ ἑλόντες f ἢ. ἀνϑαλοῖεν Auratus: ἂν ϑάνοιεν ἃ, αὖ ϑάνοιεν fh. 

0t 

353. πρῶτον a. ἐμπίπτει ἃ, ἐμπίπτη Í, ἐμπίπτοι h. 354. πορϑεῖν 
σ 

τὰ ἃ. χέρδεσι ἃ ἴ. 356. χάμῴαε (c superscr. eadem manus) f. 958. 

ἐγρηγορὸς Porson. 
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γένοιτ᾽ ἄν, εἰ πρόσπαια μὴ τύχοι xaxd. 

τοιαῦτά τοι γυναιχὸς ἐξ ἐμοῦ χλύεις. 360 

τὸ δ᾽ εὖ xpacotg, μὴ διγορρόπως ἰδεῖν" 
- * , 7 - M » e , 

πολλῶν γὰρ ἐσδϑλ:ῶν τὴν ὄνησιν εἱλόμην. 

ΧΟ. γύναι, χατ᾽ ἄνδρα σώφρον᾽ εὐφρόνως λέγεις. 

ἐγὼ δ᾽ ἀχούσας πιστά σου τεχμήρια 

ϑεοὺς προσειπεῖν εὖ παρασχευάζομαι" 365 

χάρις yàp οὐχ ἄτιμος εἴργασται πόνων. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ xat νὺξ φιλία, 

μεγάλων χύσμων χτεάτειρα, 
e 2 2 ᾿ , , N 

7t ἐπὶ Τροίας πύργοις ἔβαλες 

στεγανὸν δίχτυον, ὡς μήτε μέγαν 370 

μήτ᾽ οὖν νεαρῶν τιν᾽ ὑπερτελέσα: 

μέγα δουλείας 

γάγγαμον, ἄτης παναλώτου. 
, , , 2 e Δία τοι ξένιον μέγαν αἰδοῦμαι 

τὸν τάδε πράξαντ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ 315 

τείνοντα πάλαι τόξον, ὅπως ἂν 

μήτε πρὸ χαιροῦ μήϑ᾽ ὑπὲρ ἄστρων 

βέλος ἠλίϑιον σχήφειεν. 

359. πρόσφατα, νῦν προσπαίσαντα xal προσχρούσαντα αὐτοῖς. 

— εἰ μή ποϑεν ἔλϑοι τοῖς Ἕλλησι κακόν τι νέον ἐξ ἐπελθούσης 

τινὸς συμμαχίας τοῖς Ἰρωσίν, ὃ δὴ καὶ πτοηϑέντες ἴσως ὅσον τά- 

χος ἀποπλεύσουσιν. 362. ὅτε πολλῶν γρημάτων προχριτέα 7, 

ὄνησις" εἰ γὰρ ἐξ ὧν ἔγε: τις ἀγαϑῶν Üvroty τινα μὴ λαμβάνει, μά- 
vaa πάντ᾽ ἂν εἴη. 866. τιμώμενοι γὰρ οἱ ϑεοὶ ἠμείψαντο ἡμᾶς. 

818. δέκτυον. 810. ἤγουν τὴν τιμωρίαν, μεταφορικῶς. 

359. τύχη h. 360. χλύοις f ἢ. De 361—1052 ex f h refer- 

tur. 362. τήνδ᾽ Hermann. 363. nuntii, 367. chori nota prae- 

Scripta in libris. 368. (τῶν μεγάλων h). 

Aeschylus ed. Wecklein. 18 



214 AESCHYLI 

str. 1. Διὸς πλαγὰν ἔχουσιν εἰπεῖν, 

πάρεστι τοῦτ᾽ ἐξιγνεῦσαι" 380 

ἔπραξεν ὡς ἔχρανεν. οὐχ ἔφα τις 

ϑεοὺς βροτῶν ἀξιοῦσϑαι μέλειν 

ὅσοις ἀϑίχτων γάρις 

πατοῖϑ᾽ " ὃ δ᾽ οὐχ εὐσεβής. 

πέφανται δ᾽ ἐγγόνους 385 

ἀτολμήτων Ἄρη 

πνεόντων μεῖζον ἢ διχαίως, 

φλεόντων δωμάτων ὑπέρφευ 

ὑπὲρ τὸ βέλτιστον. ἔστω δ᾽ ἀπή- 

pavcow ὥστ᾽ ἀπαρχεῖν 390 

εὖ πραπίδων λαχόντα. 

Οὺ yàp ἔστιν ἔπαλξις 

πλούτου πρὸς xópov ἀνδρὲ 

λαχτίσαντι μέγαν Δίχας 

βωμὸν εἰς ἀφάνειαν. 395 

antistr. 1. βιᾶται δ᾽ à τάλαινα πειϑώ, 

προβουλόπαις ἄφερτος ἄτας. 

888. τῶν ἱερῶν. 885. οἱ ϑεοί, φησί, πέφανται xoi φανε- 

ροὺς ποιοῦσε τοὺς ἐχγόνους τῶν ἀσεβῶν τῶν πνεόντων Ἄρη μείζω 

ἢ δικαίως xarà τῶν δωμάτων τῶν ἀτολμήτων. ἤγουν, ὑπὲρ τὸ 

δέκαιον μαχομένων τοῖς ἱεροῖς οἴχοις τῶν ϑεῶν. 897. ἡ τῆς ἄτης 

πειϑὼ ἄφερτος καὶ ἀφόρητος xal βαρεῖά ἐστιν, ἥτις βιάξει αὐτούς, 

πρόνοιαν δῆϑεν τοῦ πλουτῆσαε (πλουτίσαι Vict.) τοὺς παῖδας ποιουμένη. 

979—480 priores partes stropharum οὐ antistr. tres chori ordines 
canere videntur, alteras totus chorus. 979. ἔχουσαν mutatum in 
ἔχουσ᾽ f, ἔχοις ἂν Karsten. 380. πάρεστιν Hartung. τοῦτό γ᾽ 

h, fort. δ᾽ οὖν τόδ᾽. 381. ἔπραξεν Hermann: ὡς ἔπραξεν libri. 

981 ---8ὅ8. ἔχρανεν. | . . βροτῶν | . . μέλειν | f. 383. (ὅσοις δ᾽ h). 

885. By dvaUg h, fort. ἀγχίνους. 386. ᾿ἄρης Fritzsche. — πνεόντων 

superiori versui addit f. 389. fort. βέλτιον. 389sq. βέλτισ- 

τον. | . . ἀπαρχεῖν | f. 390. (ὥστε xàzapxei» h). 394. (ἐχλαχτέ- 
σαντι h). μέγαν Canter: μεγάλα libri. 397. προβούλου παῖς Hartung. 
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» x ,F , 2 , ἄχος δὲ παμμάταιον. οὐχ ἐχρύφϑῃη, 

πρέπει δέ, φῶς αἰνολαμπές, σίνος" 

xaxo) δὲ γαλχοῦ τρόπον 400 

τρίβῳ τε χαὶ προσβολαῖς 

μελαμπαγὴς πέλει 

διχαιωϑείς, ἐπεὶ 

διώχει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, 

πόλει πρόστριμμ᾽ ἄφερτον ἐνϑείς. 405 
» - ^ - 2 5 , M v τᾶν δ᾽ dxobet μὲν οὔτις ϑεῶν᾽ 

τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τῶνδε 
mE v - 

φῶτ᾽ ἄδιχον χαϑαιρεῖ. 

Οἷος χαὶ Πάοις ἐλθὼν 

ἐς δόμον τὸν ᾿Ἡτρειδᾶν 410 
y , ΄ ἤσγχυνε ξενίαν τράπε- 

ζαν χλοπαῖσι γυναιχός. 

str. 2. λιποῦσα δ᾽ ἀστοῖσιν ἀσπίστορας 
, , * LEX e 3 , χλόνους λογχίμους τε xai ναυβάτας ὁπλισμούς, 

ἄγουσά τ᾽ ἀντίφερνον Tito φϑορὰν 415 
"T | 4 

βέβαχεν ῥίμφα διὰ πυλᾶν, 

ἄτλητα τλᾶσα" πολλὰ δ᾽ ἔστενον 

τάδ᾽ ἐννέποντες δόμων προφῆται" 

899. τουτέστι σέλας. --- ἣ ϑεραπεία τῆς ἐπιϑυμίας αὐτῶν διά- 

δηλος yívecat. ὡς φῶς δὲ πρέπε: τὸ αἰνολαμπὲς αὐτῶν σέλας. 415. 

ἤγουν ἀντὶ προικὸς ςϑορὰν καὶ ἀπώλειαν κομίσασα (κομίσασαν Vict.). 

398. (ὡς ἄχος h). πᾶν μάταιον Musgravius. 398sq. παμμάταιον. | 

.. 08 | .. etvoc | f. 401. τρίβῳ xai f. προσβολαῖς Pearson: προβολαῖς 
libri. 404. ποτανὸν Schuetz, πτανὸν f, (zravóv τιν᾽ ἢ). 406. ἄφερ- 
τον ϑείς f. 407. τῶνδ᾽ ἐπίστροφον δὲ Weyrauch. 410. (εἰς oixov h). 

τῶν f. 411. (τὴν ξενέαν h). 41154. ξενέαν | . . γυναιχός | £. 412. 
xAozaic f. 413—158. ἀστοῖσιν |. . χλόνους | . . xai | .. ὅὁπλισμοὺς | . . 

ἀντίφερνον | . . φϑορὰν | f. 414. xÀóvoug τε xai Aoyyíuouc ναυβάτας 

δ᾽ HLAhrens. 416. βέβαχε f. 417. πολὺ δ᾽ ἀνέστενον f. 418, 

τάδ᾽ Auratus: τόδ᾽ libri. [ 
185 
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ἰὼ ἰὼ δῶμα δῶμα xal πρόμοι, 

ἰὼ λέχος χαὶ στίβοι φιλάνορες. 420 

πάρεστι σιγᾶς ἄτιμος ἀλοίδορος 

ἅδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν. 

πόϑῳ δ᾽ ὑπερποντίας 

φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν. 

Εὐμόρφων δὲ χολοσσῶν 425 

ἔχϑεται χάρις ἀνδρέ, 

ὀμμάτων δ᾽ ἐν ἀχγηνίαις 

ἔρρει πᾶσ᾽ ᾿ἀφροδίτα. 

antistr. 2. ὀνειρόφαντοι δὲ πενϑήμονες 

πάρεισι δόξαι φέρουσαι χάριν ματαίαν. 480 

μάταν γὰρ εὖτ᾽ ἂν ἐσϑλά τις δοχῶν δρᾶν, 

παραλλάξασα διὰ γερῶν 

βέβαχεν ὄψις οὐ μεϑύστερον 

πτεροῖς ὀπαδοῖς ὕπνου χελεύϑοις. 

τὰ μὲν xac' οἴχους ἐφ᾽ ἑστίας ἄγη, 435 

τὰ δ᾽ ἐστὶ xai τῶνδ᾽ ὑπερβατώτερα. 

τὸ πᾶν δ᾽ ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος αἴας συνορμένοις 

422. ἀφεμένων ἡμῶν τῆς σιγῆς, 0 ἐστι καὶ ἀφισταμένων τοῦ σι- 

γᾶν, τουτέστι καὶ παρρησιαζομένων καὶ φϑεγγομένων τι, διὰ τὸ μὴ 

παρεῖναι τὴν δέσποιναν, ὅμως τῇ παλαιᾷ αἰδοῖ σώξομεν αὐτῆς τὴν 

παρουσίαν, καὶ πάρεστιν ἡμῖν ἰδεῖν ἡδίστη καὶ πολύτιμος καὶ ἀλοέδο - 

ρος, ἤγουν νομέζομεν ἔτι συνεῖναι ἡμῖν αὐτὴν καὶ τῆς παρ᾽ ἡμῶν ct- 
μῆς ἀπολαύεν. 481. τῶν συνηγμένων ἀπὸ τῆς ᾿Ελλάδος ἁπάντων 

ἑκάστου τοῖς οἴκοις ὀδυνηρὰ πένϑησις διαπρέπει. 

419. ἐὼ οἱ δῶμα semel habet f. 490sq. στίβοι |.. πάρεστιν |. . 

ἀλοίδορος | f. 421. σιγὰς ἀτίμους dÀotóópouc Hermann. 423. ὑπὲρ 
ποντίας f. 425. (yàp h). 426. (τἀνδρί h). 428. ἀφροδίτη 

f.  4930sq. φέρουσαι]. . ματαίαν.]. . ἂν | . . δρᾶν | f. 431. εἶτ᾽ ἂν 

Keck. 432. χειρῶν f. 494. χελεύϑων Karsten. 495. ége- 
στίους Vossius. 496. τὰ δ᾽ Halm: τάδ᾽ libri. 497. Ἕλλανος 

Bamberger. 
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πένϑεια τλησιχάρδιος 

δόμων ἑχάστου πρέπει. 

πολλὰ γοῦν ϑιγγάνει πρὸς ἧπαρ᾽ 440 

θΘὺς μὲν γάρ τις ἔπεμφεν 

οἶδεν, ἀντὲ δὲ φωτῶν 

τεύγη xai σποδὸς eic éxd- 

στου δόμους ἀφιλνεῖται. 

str. ὅ. ὃ γρυσαμοιβὸς δ᾽ Ἄρης σωμάτων 445 

χαὶ ταλαντοῦγος ἐν μάχῃ δορὸς 

πυρωδὲν ἐξ "ou 
, , ÀJ φίλοισι πέμπει βαρὺ 

φῆγμα δυσδάχρυτον ἀν- 

τήνορος σποδοῦ γεμί- 450 

ζων λέβητας εὐϑέτους. 
΄ P] z ΄ » 

στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες &v- 
A M [d ΄ Yu Opa τὸν μὲν ὡς μάγης ἴὃρις, 

hi 2 2 - € , 2 

τὸν δ᾽ ἐν φοναῖς χαλῶς πεσόντ᾽ -- 

ἀλλοτρίας διαὶ γυναιχός, 455 

445. γρυσαμοιβὸς ὃ xal ἀργυραμοιβὸς παρὰ τοῖς ῥήτορσι. τῆς 

αὐτῆς δ᾽ ἀναλογίας ἐστὲ καὶ ὃ ἀλφιταμοιβός. εἴληπται δὲ τὸ νόημα 

τῷ Αἰσχύλῳ ἐκ τῆς κατὰ τὸν Δία ᾿θμηρικῆς ζυγοστατήσεως. τὸ 

βαρὺ δὲ εἴρηται διὰ τὸ βαρύνειν τοὺς φέλους, ἄλλως μέντοι κατὰ 

τὴν ἀλληγορικὴν τροπὴν βαρὺ διὰ τὸ χρυσοῦν εἶναι. 455. ὅτε δι᾽ 

ἀλλοτρίαν ἀπώλετο (ἀπώλλυτο Vict.) γυναῖκα, σιωπηλῶς βοᾷ μετὰ 

ὀργῆς, δέκην κυνός. 

438. τηξιχάρδιος Auratus (in h glossa τὴν χαρδίαν τήχουσα). 440. 

fort. χρέμπτεται πρὸς. 441. τις addidit Porson. (πέμῴεν h). 441 

-44. οἶδεν | .. τεύχη | . . ἑχάστου | . . ἀφιχνεῖται | f. 442. (βροτῶν h). 
4488q. (πρὸς ἐχάστου τοὺς δόμους h). εἰσαφιχνεῖται h. 446. fort. ἐν 

τροπῇ. | 449 —51. ἀντήνορος | . . εὐϑέτου | f. 450sq. γεμέξων ut vi- 

detur f. 451. (τοὺς λέβητας h). εὐϑέτους Auratus: εὐϑέτου libri. 

455. (ai Hermann ex Crameri anecd. Oxon. I p. 119 xai ἐν "Ayauéguvovt 
γἀλλοτρίας διαὶ γυναιχός" ἀντὲ τοῦ ἕνεχα: διὰ f, ye διὰ h. 
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τάδε σῖγά τις βαΐὔζξει, 

φϑονερὸν δ᾽ ὑπ᾽ ἄλγος ἕρπει 

προδίχοις ᾿ἀτρείδαις. 

0? δ᾽ abro0 περὲ τεῖγος 

ϑήχας lioc γᾶς 460 

εὔμορφοι χατέχουσιν᾽ &y- 

ϑρὰ δ᾽ ἔχοντας ἔχρυφεν. 

antistr. 3. βαρεῖα δ᾽ ἀστῶν φάτις σὺν χότῳ" 

δημοχράτου δ᾽ ἀρᾶς τίνει χρέος. 

μένει δ᾽ ἀχοῦσαΐ τί μου 465 

μέριμνα νυχτηρεφές. 

τῶν πολυχτόνων γὰρ οὐχ 

ἄσχοποι ϑεοί. χελαι- 

ναὶ δ᾽ ᾿ρινύες γρόνῳ 

τυγηρὸν ὄντ᾽ ἄνευ δίχας 470 

παλιντυχεῖ τριβᾷ βίου 

τιϑεῖσ᾽ ἀμαυρόν, ἐν δ᾽ dt- 

στοις τελέϑοντος οὔτις ἀλχά" 

τὸ δ᾽ ὑπερχόπως χλύειν εὖ 

βαρύ: βάλλεται γὰρ ὄσσοις 415 

Διόϑεν χεραυνός. 

Κρίνω δ᾽ ἄφϑονον ὄλβον" 

μήτ᾽ εἴην πτολιπόρϑης 

459. ὃ ἐποίησαν ἐν τῇ Tooía. βέλτιον δὲ αὐτῆς τῆς Τροίας τὸ 

τεῖχος εἰπεῖν. τὸ δ᾽ εὔμορφοι πρὸς πλείονα οἶκτον προσέϑηκεν. 

464. ἤγουν ὀργίλως ὑπὸ τῶν πολιτῶν σχώπτεται ὃ ᾿ἡγαμέμνων καὶ 

ἀποδέδωσέ ct χρέος τῆς δημοσίας κατάρας. 

456. σιγᾷ τίς f. 458. προδίχοισιν f. 459. οἵδ᾽ f. 4618sq. χατέ- 

χουσιν" |. . Expudev | f. 462. (ἐγϑρῶς h). ἔχϑοντας Orelli. 464. δημο- 
xpávrou Porson. 467 —469. yàp | . . ϑεοί. | .. χρόνῳ | f. 468. ἀπό- 

axozot f. 469. (δ᾽ οὖν h). ἐριννύες libri. 471. παλιντυχεῖ Scaliger: 
παλιντυχῆ (παλιντυχῇ) libri.  472sq. ἀΐστοις | . . dÀAxá: | £..— A74. ὅπερ- 

χόπως Grotius: ὅπερχότως libri. 478. μὴ δ᾽ et πτολιπόρϑις f. 
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μήτ᾽ οὖν αὐτὸς ἁλοὺς ὑπ᾽ ἄλ- 

λων βίον χατίδοιμι. 480 

Πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ εὐαγγέλου 

πόλιν διήχει ϑοὰ 
7; 3 3^5 3 εὸκ βάξις" εἰ δ᾽ ἐτήτυμος, 

τίς οἶδεν, ἤ τοι ϑεῖόν ἐστι μὴ φύϑος. 

Τίς ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν χεχομμένος, 485 

φλογὸς παραγγέλμασιν 

νέοις πυρωϑέντα xapütay ἔπειτ 

ἀλλαγᾷ λόγου χαμεῖν; 

Dovatxóc αἰγμᾷ πρέπει 

πρὸ τοῦ φανέντος γάώριν ξυναινέσαι. 490 
N - 

Πιϑανὸς ἄγαν ὁ ϑῆλυς ὅρος ἐπινέμεται 

ταχύπορος" ἀλλὰ ταγχύμορον 

γυναιχογήρυτον ὄλλυται χλέος. 

484. τὸ φύϑος σύστοιχον τῷ φεύδει ὡς καὶ τὸ φυδρόν. ὅτι δὲ 
συγγενῆ τὸ ὃ καὶ τὸ ὃ, δῆλον. προὐπόχειται δὲ τὸ φεῦδος. 488. 

ς ΄ 2 »» 3 , , ^ ΄ . οἱ ἀγαϑόν τι ἐλπίσαντες, εἶτα τούτου ἀποτυχόντες διπλασίᾳ περιπίπ- 

τουσιν ἀϑυμίᾳ κατὰ Ἠένανδρον. 489. ἴσως τὴν κερχίδα ἢ τὸν 

ἄτρακτον λέγει: γυναικὸς αἰχμήν, εἰ μή που σκώπτε: τὴν Κλυταιμνήσ- 

vpa» διὰ τὰ ἱστορούμενα κατ᾽ αὐτῆς, τὸν πέλεκυν λέγων, Ot! οὗ κα- 

ϑεῖλε τὸν ᾿Δγαμέμνονα. 491. ἤγουν περιφραστικῶς Y, γυνή" ὡς 

ταυτὸν ὃν γυναῖχα εἰπεῖν καὶ ὅρον αὐτῆς ἐκϑεῖναι. 498. τὸ φη- 

μιζόμενον ἀγαϑὸν ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἀνύπαρκτόν ἐστε καὶ ταχέως 

φϑειρόμενον καὶ οὐκ ἐπὶ πολὺ διαμένον. 

479sq. ἁλοὺς | . . χατέδοιμε | f. 481—507 singulis choreutis 

tribuendi. 482. (τὴν πόλιν bh). 483. ἐτήτυμος Auratus: ἐτητύμως 
et 

libri. 484. ἤ, Tot et ἐστὶν f. 486. παραγγέλμασι libri. 487 sqq. 
ἔπει! ἔπειτ᾽... λόγους | . . αἰχμᾷ | .. φανέντος | . . ξυναινέσαι | . . ὅρος 

|... rayóxopoc: |. . ταχύμορον | f. 489. γυναιχὸς Scaliger: ἐν γυ- 
ναιχὸς libri. 491. ἔρος Blomfield. 
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Τάχ᾽ εἰσύμεσϑα λαμπάδων φαεσφόρων 

φρυχτωριῶν τε xai πυρὸς παραλλαγάς, 495 

εἴτ᾽ οὖν ἀληϑεῖς εἴτ᾽ ὀνειράτων δίχην 

τερπνὸν τόδ᾽ ἐλθὸν φῶς ἐφήλωσεν φρένας" 

χήρυχ᾽ ἀπ᾽ ἀχτῆς τόνδ᾽ ὁρῶ χατάσχιον 

χλάδοις ἐλαίας" μαρτυρεῖ δέ μοι χάσις 

πηλοῦ ξύνουρος Owía χόνις τάδε, 500 

ὡς οὔτ᾽ ἄναυδος οὔτε aot δαίων φλόγα 

ὕλης ὀρείας σημανεῖ χαπνῷ πυρός, 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ γαίρειν μᾶλλον ἐχβάξει λέγων — 

τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ ἀποστέργω λόγον" 

εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσϑήχη πέλοι, 505 

"Üactg τάδ᾽ ἄλλως τῇδ᾽ ἐπεύχεται πόλει, 

αὐτὸς φρενῶν χαρποῖτο τὴν ἁμαρτίαν. 

κῆρυξ. ἰὼ πατρῷον οὖδας Apysíac γϑονός, 

δεχάτῳ σε φέγγει τῷδ᾽ ἀφιχόμην ἔτους, 

πολλῶν ῥαγεισῶν ἐλπίδων μιᾶς τυχών" 510 

οὐ yáp ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν Apysia γϑονὶ 

ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου τάφου μέρος. 
- 

- - " ΄ E. hs E 

νῦν yaipe μὲν γϑών, ya:ps δ᾽ ἡλίου φάος, 

ὕπατός τε γώρας Ζεὺς ó Πϑιός τ᾽ ἄναξ, 

497. ἠπάτησεν, παρὰ τὸν φήληκα, ὅς ἐστι σῦκον διαχάσχον πρὸ 
τοῦ πεπανϑῆναι. ἀσύνηϑες δὲ τὸ φηλῶ φηλώσω, οὗ χρῆσις καὶ παρὰ 

4uxógpow (v. 185), τὸ δὲ χοινὸν φηλήσω, ἐξ οὗ καὶ ὃ φηλήτης ἐν 

δυσὶν y. ὁ δέ ye παρ᾽ “Ἡσιόδῳ (Op. 375) φιλήτης διὰ τοῦ 1 ἔχει 

τὴν ἄρχουσαν κατὰ τοὺς παλαιοὺς σημαίνων τὸν κλέπτην ὡς ἀπὸ 

τοῦ ὑφελέσϑαι. 509. τινὲς μέμφονται: τῷ ποιητῇ ὅτι αὐϑημερὸν 

&x Τροίας (ἐκ Tp. omittit Vict.) ποιεῖ τοὺς Ἕλληνας ἥκοντας. 6510. 

ἡ λέξις ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀγκυρῶν, ὧν πολλῶν ῥαγεισῶν εἰς τὸ 

ὕδωρ μία τις περισώξει τὴν ναῦν. 

494. Clytaemestrae, 506 chori notam in libris praefixam delevit 
Scaliger. 494. εἰσόμεϑα f. 497. ἐφήλωσε libri. 509. δεχάτου 
Iacob. 511. (ηὔχων h). 
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τόξοις Ἰάπτων μῃχέτ᾽ εἰς ἡμᾶς βέλη" 515 
ἅλις παρὰ Σχάμανδρον Za0' ἀνάρσιος" 

νῦν δ᾽ αὖτε σωτὴρ ἴσϑε xal παιώνιος, 

ἄναξ "AnoAAow. τούς τ᾽ ἀγωνίους ϑεοὺς 

πάντας προσαυδῶ, τόν τ᾽ ἐμὸν τιμάορον 

“ρμῆν, φίλον χήύρυχα, χηρύχων σέβας, 520 

ἥρως τε τοὺς πέμψαντας, εὐμενεῖς πάλιν 

στρατὸν δέγεσϑαι τὸν λελειμμένον δορός. 

ἰὼ μέλαϑρα βασιλέων, φέλαι στέγαι, 
, M , , b 5 ps 

σεμνοί τε ϑᾶχοι, δαίμονές τ΄ ἀντήλιοι, 

77100 πάλαι, φαιδροῖσι τοισίδ᾽ ὄμμασιν 5925 
΄ ΄ ΄ “ 7 

δέξασϑε χύσμῳ βασιλέα πολλῷ γρόνῳ. 

ἥχει γὰρ ὑμῖν φῶς ἐν εὐφρόνῃ φέρων 
^ - ᾽Σ σ » ^ 2 , MN 

xai τοῖσδ᾽ ἅπασι χοινὸν "Ayauéuvov ἄναξ. 
52 Ων , ΄ Χ ' 3 l4 

ἀλλ᾽ εὖ νιν ἀσπάσασδϑε, xai γὰρ οὖν πρέπει, 

Tootav xacaaxáQavca τοῦ διχηφόρου 530 

Διὸς μαχέλλῃ, τῇ χατείργασται πέδον, 

βωμοὶ δ᾽ ἄιστοι χαὶ ϑεῶν ἱδρύματα 

χαὶ σπέρμα πάσης ἐξαπόλλυται γϑονός. 
LARÁNY , ^ ΄ τοιόνδε Τροίᾳ περιβαλὼν ζευχτήριον 

ἄναξ ᾽Ατρείδης πρέσβυς εὐδαίμων ἀνὴρ 535 
o H NP 36. 7 Ω 5: 
ἥχει, τίεσϑαι δ᾽ ἀξιώτατος βροτῶν 

- Dod , M d 3 , τῶν νῦν: Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 

51V. ἀπόμαχος. 519. βοηϑόν. δ24. οἱ εἰς ἀνατολὴν ὁρῶντες. 

581. σπάϑη. 537. ἀπὸ κοινοῦ τὸ οὔτε ληπτέον καὶ εἰς τὸ Πάρις" 

συνυπακούεται γὰρ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου. τὸ δὲ »τὸ δρᾶμα τοῦ πά- 

ϑους πλέονα, τοῦτο δηλοῖ ὡς οὐ πλέον δέδρακεν ἢ πέπονϑεν. 

ες 
516. ἦσδ᾽ margo Askewi: ἤλϑ᾽ f, ἦλϑες h. 517. xai παιώνιος 

. 

Dobraeus: xai παγώνιος f, χἀπαγώνιος h. 525. εἴ που Auratus. πάλαι 
f. τοῖσιδ᾽ f, τοῖσιν h. Versum delet Keck. 526. (δέξαισϑε h). 527. 
ἡμῖν f. 532 ut ex Pers. 818 illatum delet Salzmann. 534. 

τοιούδε f. 537. scribendum οὐδὲ. 



282 AESCHYLI 

ἐξεύγεται τὸ δρᾶμα to) πάϑους πλέον. 
ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε χαὶ χλοπῆς δίχην 

τοῦ ῥυσίου ὃ᾽ ἥμαρτε xal πανώλεϑρον 540 

αὐτόχϑονον πατρῷον ἔϑρισεν δόμον. 

διπλᾶ δ᾽ ἔτισαν Προιαμίδαι ϑαμάρτια. 

X0. χῆρυξ Aya» γαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ. 

KH. va(ow* τεϑνᾶναι δ᾽ οὐχ ἀντερῶ ϑεοῖς. 

X0. ἔρως πατρῴας τῆσδε γῆς σ᾽ ἐγύμνασεν. 545 

KH. ὥστ᾽ ἐνδαχρύειν γ᾽ ὄμμασιν γαρᾶς ὕπο. 

ΧΟ. τερπνῆς ἄρ᾽ ἦτε τῇσδ᾽ ἐπήβολοι νόσου. 
KH. πῶς 0$; διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω Aóyov. 

X0. τῶν ἀντερώντων ἱμέρῳ πεπληγμένοι. 

KH. ποϑεῖν ποϑοῦντα τήνδε γῆν στρατὸν λέγεις. 550 

X0. ὡς πόλλ᾽ ἀμαυρᾶς ἐχ φρενός μ᾽ ἀναστένειν. 

KH. πόϑεν τὸ δύσφρον τοῦτ᾽ ἐπῆν στύγος στρατῷ; 

X0. πάλαι τὸ σιγᾶν φώρμαχον βλάβης ἔχω. 

KH. xai πῶς; ἀπόντων χοιράνων ἔτρεις τινάς; 

X0. ὡς vov τὸ σὸν δὴ xat ϑανεῖν πολλὴ χάρις. 555 

KH. εὖ ydp πέπραχται. ταῦτα δ᾽ ἐν πολλῷ γρόνῳ 

τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, 

ὅ40. τοῦ ῥύσασϑα: τοὺς Τρῶας. 541. ἐϑέρισεν, ἔκειρε. κοι- 
γῶς 0s ἔϑριξεν, ἀφεῖλεν: ἀφ᾽ οὗ xal ἡ ϑρέξ: ὡς (ὡς om. Vict.) xai 
Εὐριπίδης (Orest. 128) »ἔδετε παρ᾽ ἄκρας ὡς ἀπέϑριξε cpívag«. 

542. τὸν μισϑὸν τῆς ἁμαρτάας. 550 (649). ἐρωτικὴν εἴγετε, φησὶ, 
νόσον τερπνήν, ἐπεὶ εἴγετε καὶ τοὺς ἀντερῶντας. δ55. ὧν ἐστι τὸ 

εἰρημένον ὑπὸ σοῦ, τὸ »τεϑνᾶναι δ᾽ οὐκέτ᾽ (οὐκ ἔτ᾽ Vict.) ἀντερῶ 
ϑεοῖς«. 

539. ὄφλων libri. 543 — 555. Clytaemestrae notam pro chori nota 
habent libri. 544. οὐχέτ᾽ h, cfr. schol. 555. 546. (ἐχδαχρύειν h). 

047. ἴστε f, ἦστε HL Ahrens. — 549. πεπληγμένοι Tyrwhitt: πεπληγμένος 
libri. — 551. φρενός p^ Scaliger: φρενὸς libri. 554. τυράννων f. — 555. 
ὡς Scaliger: ὧν libri. 557. ἂν Auratus: εὖ libri. 
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τὰ δ᾽ αὖτε χἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν ϑεῶν 
σ 2 5 , DH ἈῊΡ) 9 “ὦ ^ 

ἅπαντ᾽ ἀπήμων τὼν Ot αἰῶνος ypóvov; 

μόχϑους γὰρ εἰ λέγοιμι καὶ δυσαυλίας, 560 

σπαρνὰς παρήξεις χαὶ χαχοστρώτους, τί δ᾽ οὐ 

τένοντες οὐ λαχόντες ἥματος μέρος. 
J ἊΣ - , M - 14 ΚΣ » - 

τὰ δ᾽ αὖτε γέρσῳ xai προσῆν πλέον στύγος 

εὐναὶ γὰρ ἦσαν δηίων πρὸς τείγεσιν" 

οὐρανοῦ δὲ χἀπὸ γῆς λειμώνιαι σι c» e 

306 IECUR ν  γάξοεις / δρόσοι χατεφέχαζον, ἔμπεδον σίνος 

ἐσθημάτων τιϑέντες ἔνϑ γα ἐσθημάτων τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. 

χειμῶνα δ᾽ εἰ λέγοι τις οἰωνοχτόνον, 
* -2)5 N 378 7 ^ οἷον zapsty ἄφερτον ᾿Ιδαία χιών, 

e -I eo ἢ ϑάλπος, εὖτε πόντος ἐν μεσημβριναῖς 

χοίταις ἀχύμων νηνέμοις εὔδοι πεσών — 

τί ταῦτα πενϑεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος" 

παροίχεται δὲ τοῖσε μὲν τεϑυνηχόσιν 

τὸ μήποτ᾽ αὖϑις μηδ᾽ ἀναστῆναι μέλειν. 

σι -1 Qt τί τοὺς ἀναλωϑέντας ἐν φήφῳ λέγεω, 

τὸν ζωντα δ᾽ ἀλγεῖν γρὴ τύχης παλιγχότου ; 

xai πολλὰ χαίρειν συμφορὰς χαταξιῶ. 

ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖσιν "Apystov στρατοῦ 

561. σπανίους (ἀντὲ τοῦ σπανέως Vict.) xa! τούτου yàp οὐ συ- 

γεχῶς ἀπηλαύομεν. τὸ δὲ παρήξεις ἀντὶ τοῦ παραδρομὰς ἐπὶ τοῦ 

καταστρώματος τῶν νεῶν. 566. τὸ ἑδραῖον, ἤτο: (κατὰ addit 

Pauw) τὸ περιβεβλημένον ἡμῖν κάλλος. 575. χρὴ κατὰ συνεκ- 

δοχήν᾽ ἤγουν τί δεῖ φηφίζεσϑαι: περὶ τῶν ἀπολωλότων; 576. ἐπὲ 

τῇ ἀποβολῇ τῶν ἀπολλυμένων δεῖ τὸν ξῶντα ἀλγεῖν καὶ πάλιν ἐπὶ 

ταῖς εὐποτμέαις γαέρειν. 

558 et 568. τάδ᾽ f. 561. χαχοτρώτους f. 562. στένοντας, ἀσχάλ- 

λοντας Margoliouth. 564. δαΐων Dindorf. 565. δὲ Pearson: γὰρ libri. 

λειμωνίαι f. 566. ἔμπεδον ex interpretatione ἐμπέδων supra ἔνϑηρον ad- 

scripta ortum videtur. 567. ἐχϑυμάτων Weil 568. (λέγεε h). 576. 

ἄλγους .. τυχεῖν HL Ahrens. — 577. συμφορὰς Blomfield: συμφοραῖς libri. 
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4 τὸ χέρδος, πῆμα δ᾽ οὐχ ἀντιρρέπε νιχᾷ τὸ χέρδος, πῆμα χ ἐρρέπει. 

ὡς χομπάσαι τῷδ᾽ εἰχὸς ἡλίου φάει 580 
Cue τὰ ΄ ᾿ ^ gr 
ὑπὲρ ϑαλάσσης xat yÜovóc ποτωμένοις" 

, £i f b 2 AU ce 17) 
Τροίαν ἑλόντες δήποτ᾽ ᾿Αργείων στόλος 

ϑεοῖς λάφυρα ταῦτα τοῖς χαϑ᾽ ᾿λλάδα 

δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαῖον γάνος." 

τοιαῦτα γρὴ χλύοντας εὐλογεῖν πόλιν 585 

xai τοὺς στρατηγούς" xal γάρις τιμήσεται 

Διὸς τάδ᾽ ἐχπράξασα. πάντ᾽ ἔχεις λόγον. 
Ld , , » 5 , 

XO. νιχώμενος λόγοισιν οὐχ ἀναίνομαι. 
QUU M c ^w) ral , Er - ἀεὶ yàp ἡβᾷ τοῖς γέρουσιν εὖ μαϑεῖν. 

δόμοις δὲ ταῦτα xat Κλυταιμήστρᾳ μέλειν 590 

εἰχὺς μάλιστα, σὺν δὲ πλουτίζειν ἐμέ. 

KA. ἀνωλόλυξα μὲν πάλαι γαρᾶς ὕπο, 

ὅτ᾽ ἦλϑ᾽ ὃ πρῶτος νύχιος ἄγγελος πυρός, 
Ud d 1À JÁÓ , b b] , v 

cpátav ἅλωσιν lios τ΄ ἀνάστασιν. 
, , 5 SLE ἣν - , 

xat τίς μ᾽ ἐνίπτων εἶπε" τρρυχτωρῶν δία 595 

πεισϑεῖσα Τροίαν νῦν πεπορδῆσϑαι δοχεῖς; 
x ΄ * ^ Y , 
ἢ χάρτα πρὸς γυναιχὸς αἴρεσθαι xéap*. 

λόγοις τοιούτοις πλαγχτὸς οὖσ᾽ ἐφαινόμην. 
o 2 » * , , ὅμως δ᾽ ἔϑυον" xai γυναιχείῳ νόμῳ 

ὀλολυγμὸν ἄλλος ἄλλοϑεν χατὰ πτόλιν 600 

ἔλασχον εὐφημοῦντες ἐν ϑεῶν ἕδρα ἔλασχον εὐφημοῦντες atc 

586. ἤγουν ÓpoAoygcouc: καὶ τῷ Ad ydpw τῷ τάδε διαπραξα- 

μένῳ. 588. γαέξω ἐν τῷ μὴ ἀντιλογεῖν. 589. ἀκμάξει. ἐπι- 

ϑυμοῦσι γὰρ μανθάνειν ὧν οὐκ εἰς πεῖραν ἦλϑον. 591. μεταδε- 

δόναι μοι τῆς χαρᾶς. 597. ἤγουν γυναικός ἐστι μετεωρέζεσϑα: 
' ΄ - - . 5 , , 

xai μέγα φωνεῖν (φρονεῖν Vict.) ἀκούσασάν ct. 

581. ποτώμενα Weil. 582. τροίην f. 584. δόμων... ἀρ- 

χαίων Hartung. 589. ἡβᾷ νοῦς γέρουσιν Enger, ἥβη τοῖς γέρουσιν 

Margoliouth. 590. λυταιμνήστρα (—«) libri. 592. ἀνωλόλυξα μὲν 

Stephanus: ἀνωλολύξαμεν libri. 595. ἐνέππων f. 598. (πλαχτὸς h). 
e 

599. fort. yuvatxstot νόμοι. 600. ὀλολυγμὸν f. 601. ἐνϑέων f. 
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ϑυηφάγον χοιμῶντες εὐώδη φλόγα. 

χαὶ νῦν τὰ μάσσω μὲν τί δεῖ σέ μοι λέγειν; 

ἄναχτος αὑτοῦ πάντα πεύσομαι λόγον. 

ὕπως δ᾽ ἄριστα τὸν ἐμὸν αἰδοῖον πόσιν 605 

σπεύσω πάλιν μολόντα δέξασϑαι. τί γὰρ 

γυναιχὶ τούτου φέγγος ἥδιον δραχεῖν, 

ἀπὸ στρατείας ἄνδρα σώσαντος ϑεοῦ 

πύλας ἀνοῖξαι; ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει" 
σ o , ) 2 , , 

ἥχειν ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει" 610 

γυναῖχα πιστὴν δ᾽ ἐν δόμοις εὕροι μολὼν 
σ T P4 Ν , ΄ 

οἵανπερ οὖν ἔλειπε, δωμάτων χύνα 

ἐσδλὴν ἐχείνῳ, πολεμίαν τοῖς δύσφροσιν, 

xai τἄλλ᾽ ὁμοίαν πάντα, σῃημαντήριον 

οὐδὲν διαφϑείρασαν ἐν μήχει χρόνου. 615 

οὐδ᾽ οἶδα τέρψιν οὐδ᾽ émidoyov φάτιν 

ἄλλου πρὸς ἀνδρὸς μᾶλλον ἢ γαλχοῦ βαφάς. 
, 2 ΄ - E , ΄ 

τοιόσδ᾽ ὃ χύόμπος τῆς ἀληϑείας γέμων 

οὐχ αἰσχρὸς ὡς γυναιχὶ γενναίᾳ λαχεῖν. 

X0. αὕτη μὲν οὕτως εἶπε μανϑάνοντί aot 620 

603. τὰ μαχρά. 612. ἤγουν φύλακα. --- ὅρα τὸ παράδειγμα 

τῆς κυνός" εἰ καὶ δοκεῖ τοῦτ᾽ εἰληφέναι τὸν ποιητὴν διὰ τὴν φυλακὴν 
΄ b] 2 x M / ΄ x x , 

μόνην, ἀλλ᾽ ἔχει τι xai βαϑύτερον. βουλόμενος γὰρ τὴν μοιχείαν 

ταύτης δηλῶσαι καὶ ὅτε ὥσπερ Y, κύων οὐχ Éyl ἀνδρὲ χρῆται, οὕτως 
95) 2 ΄ 2 M ^ ΄ 2. 7 , » οὐδ᾽ ἐκείνη. εἰ καὶ λαϑεῖν βουλομένη ἐπὶ τούτῳ σεμνύνεται, ἄλλου 

τέρψιν ἀνδρὸς οὐχ εἰδένας φάσκουσα, τῇ κυνὲ ταύτην παραβάλλει. 

614. σφραγῖδα τῆς πρὸς τὸν ἄνδρα εὐνῆς. 617. ὥσπερ οὐχ οἶδα 

τὰς βαφὰς τοῦ σιδήρου, οὕτως (οὕτως om. h) οὐδὲ ἡδονὴν ἑτέρου ἀν- 

δρός. 619. γενναέᾳ yuvatxi οὐκ αἰσγρόν ἐστι τὸ χομπάζειν. 620. 

αὕτη μὲν οὕτως εἶπεν ὥστε σὲ μαϑεῖν, οὐχ ἡμᾶς, ἀκριβῶς ἑρμηνεύσασα. 

(οὕτως εἶπεν ἀκριβέσι λόγοις καὶ ἐξηγητικοῖς, ὥστε σε μαϑεῖν Vict.). 

608. σέ μοι Wieseler: σ᾽ ἐμοὲ libri. 611. ἔνδον εὑρήσει Schuetz. 
618sq. quos praeconi tribuunt libri, Clytaemestrae continuavit Hermann. 
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τοροῖσιν ἑρμηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον. 

σὺ δ᾽ εἰπέ, χῆρυξ, Mevéleov δὲ πεύϑομαι, 

εἰ νόστιμός τε χαὶ σεσωμένος πάλιν 

ἥξει σὺν ὑμῖν, τῆσδε γῆς φίλον χράτος. 

ΚΗ. οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ φευδῇ χαλὰ 6925 

ἐς τὸν πολὺν φίλοισι χαρποῦσϑαι γρόνον. 

ΧΟ. πῶς δῆτ᾽ ἂν εἰπὼν χεδνὰ τἀληϑῇ τύχοις; 

σχισϑέντα δ᾽ οὐχ εὔχρυπτα γίγνεται τάδε. 

KH. ἁνὴρ ἄφαντος ἐξ "Ayauxoo στρατοῦ. 

αὐτός τε xal τὸ πλοῖον. οὐ dvo λέγω. 630 

ΧΟ. πότερον ἀναχϑεὶς ἐμφανῶς ἐξ "toy, 

ἢ γεῖμα, χοινὸν ἄχϑος, ἥρπασε στρατοῦ; 
KH. ἔχυρσας ὥστε τοξότης ἄχρος σχοποῦ" 

μαχρὸν δὲ πῆμα συντόμως ἐφημίσω. 

X0. πότερα γὰρ αὐτοῦ ζῶντος ἢ τεϑνηκότος 635 

φάτις πρὸς ἄλλων ναυτίλων ἐχλήζετο; 

KH. οὐχ οἶδεν οὐδεὶς ὥστ᾽ ἀπαγγεῖλαι τορῶς, 

πλὴν τοῦ τρέφοντος ᾿Πλίου γϑονὸς φύσιν. 
X0. πῶς γὰρ λέγεις γειμῶνα ναυτιχῷ στρατῷ 

ἐλϑεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων χότῳ; 640 

KH. εὔφημον ἦμαρ οὐ πρέπει χαχαγγέλῳ 

γλώσσῃ μιαίνειν" γωρὶς ἣ τιμὴ ϑεῶν. 

ὅταν δ᾽ ἀπευχτὰ πήματ᾽ ἄγγελος πόλει 

626. οὐκ ἐπαινῶ τὰ φευδῇ ὡς δυνάμενα ἐπὶ πολὺν χρόνον καλὰ 
m , τοῖς φίλοις καρπέζεσϑαι, ἀντὲ τοῦ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἐπαινετὰ ὑπὸ τῶν 

φίλων τὰ φευδῆ. 628. πῶς δὴ δύνασαι: ἀληϑῇ ἅμα καὶ προσφιλῆ 

ἀγγεῖλαι; χωρισϑέντα γὰρ ἀλλήλων δρᾶται. 642. ἤγουν ταῦτα λέ- 

γοντες ἀτιμάζομεν τοὺς ϑεούς. 

623. τε Hermann: γε libri. σεσωμένος scripsi: σεσωσμένος libri. 

624. 7ixe« Karsten. 627 —639. pro choro Clytaemestrae notam ha- 

bent libri. 627. τύχοις Porson: τύχης (roy) libri. 628. γίνεται 
libri. 629. ἀνὴρ Hermann: ἀνὴρ libri. 
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-Ὕ : ΄ , τον Z στυγνῷ προσώπῳ πτωσίμου στρατοῦ φέρῃ, 
/3 Y c Ὁ e NOM - 

πόλει μὲν ἕλχος ἕν τὸ δήμιον τυχεῖν, 645 

πολλοὺς δὲ πολλῶν ἐξαγισϑέντας δόμων 
» 99 , ᾿ y » ἄνδρας διπλῇ μάστιγι, τὴν Ἄρης φιλεῖ, 
Ὁ“), » , - / δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα, 

τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον 
Ζ ΄ re , ἂν 3 ΄ πρέπει λέγειν παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿ρινύων" 650 

σωτηρίων δὲ πραγμάτων εὐάγγελον 

ἥχοντα πρὸς γαίρουσαν ebeotoi πόλιν, 

πῶς χεδνὰ τοῖς χαχοῖσι συμμίξω, λέγων 

χειμῶν᾽ "Ayaiv οὐχ ἀμήνιτον ϑεοῖς; 

ξυνώμοσαν γάρ, ὄντες ἔγϑιστοι τὸ πρίν, 655 

πῦρ xai ϑάλασσα, xai τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην 

φϑείροντε τὸν δύστηνον Aoystov στρατόν. 

ἐν νυχτὲ δυσχύμαντα δ᾽ ὠρώρει χαχά. 

ναῦς γὰρ πρὸς ἀλλήλαισι Θρήχιαι πνοαὶ 

ἤρειχον" αὲ δὲ χεροτυπούμεναι βίᾳ 660 

χειμῶνι cogà σὺν ζάλῃ τ᾽ ὀμβροχτύπῳ 
y y ΄ - ᾧχοντ᾽ ἄφαντοι, ποιμένος xaxoD στρόβῳ. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνῆλϑε λαμπρὸν ἡλίου φάος, 

ὁρῶμεν ἀνϑοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεχροῖς 

ἀνδρῶν 'Ayatüv ναυτιχοῖς τ᾽ ἐρειπίοις. 665 

ἡμᾶς γε μὲν δὴ ναῦν τ᾿ ἀχήρατον σχάφος 

646. ἐξορισϑέντας. 649. σεσωρευμένων. 652. εὐτυχέᾳ 

(εὐτυχεῖ Vict.). 655. ἐχφράξε: τὴν τοῦ χειμῶνος γαλεπότητα. 

660. ἤτοι τοῖς κέρασιν ἀλλήλων τυπτόμεναι. ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν 

ταύρων. 

649. σεσαγμένον Schuetz: σεσαγμένων libri. 650. ἐριννύων libri. 

654. 'Ayatoic οὐχ ἀμήνιτον ϑεῶν Dobraeus. 659. ἀλλήλῃσι et So» 
xtat corr. in ϑρηχκιαι f. 660. ἤρειπον h. χεροτυπούμεναι Wasse: 
χερωτυπούμεναι libri. 665. ναυτιχοῖς T^ ἐρειπίοις Auratus: vautt- 

χῶν τ᾽ ἐριπίων libri (ἐρειπέων Victorius). 
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ἤτοι τις ἐξέχλεῴφεν ἢ ̓ ξητήσατο 

ὕεός τις, οὐχ ἄνϑρωπος, οἴαχος ϑιγχών. 

τύχῃ δὲ σωτὴρ ναυστολοῦσ᾽ ἐφέξετο, 

ὡς μήτ᾽ ἐν ἁρμῷ χύματος ζάλην ἔχειν 670 
772 2 m ^ y , 

μήτ᾽ ἐξοχεῖλαι πρὸς χραταίλεων χϑόνα. 
Ψ ) v ΄ ΄ ἔπειτα δ᾽ Adv πόντιον πεφευγότες, 

Asuxóv xat' ἦμαρ o0 πεποιϑότες τύχῃ; 

ἐβουχολοῦμεν φροντίσιν νέον πάϑος, 

στρατοῦ χαμόντος xal χαχῶς σποδουμένου. 675 

χαὶ νῦν ἐχείνων εἴ τις ἐστὶν ἐμπνέων, 

λέγουσιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μή; 

ἡμεῖς τ᾽ Éxetvouc ταὔτ᾽ ἔχειν δοξάζομεν. 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα.  Mevéjeww γὰρ οὖν 

πρῶτόν τε χαὶ μάλιστα προσδόχα μολεῖν. 680 

εἰ δ᾽ οὖν τις ἀχτὶς ἡλίου νιν ἱστορεῖ 

χλωρόν τε xai βλέποντα, μηχαναῖς Διός, 
» , P] - ΄ 

οὔπω ϑέλοντος ἐξαναλῶσαι γένος, 

ἐλπές τις αὐτὸν πρὸς δόμους ἥξειν πάλιν. 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας ἔσϑι τἀληϑῇ κλύων. 685 

str. 1. ΧΟ. τίς ποτ᾿ ὠνόμαζεν ὧδ᾽ 

ἐς τὸ πᾶν ἐτητύμως - 

μή τις ὅντιν᾽ οὐχ ὁρῶμεν zpovot- 

613. οὐ ϑαρροῦντες, ἀλλ᾽ ἀμφέβολοι ὄντες εἰ ἔτε σωϑεώμεν. 
674. ἤγουν ὥσπερ ἐϑεραπεύομεν ἐν λογισμοῖς τισι. ἥτοι τὴν νέαν 

συμφοράν. 675. διασκεδασϑέντος δίκην σποδοῦ. 

667. ἢ ̓ ξηγήσατο Schuetz. 669. ναυστολοῦσ᾽ Casaubonus: ναῦν ϑέ- 

Aouc' libri. 670. ἁρμῷ scripsi: ὅρμω (ὅρμῳ) libri. 677. τέ μήν; Linwood. 
678. ταὔτ᾽ Stanley: ταῦτ᾽ 107]. Θ80. legendum videtur προσδόκα χαμεῖν. 

682. γλωρόν τε xai βλέποντα Toup ex Hesych. γλωρόν τε xai βλέποντα" 
εἰν 

ἀντὶ τοῦ ζῶντα: xai ζῶντα xai βλέποντα libri. 685. χλύων f, χλύ- 

εἰν h. 686. ὠνόμαξεν f (cfr. 450). 688 sq. προνοίαισι Pauw: προ- 

νοίαις libri. ὁρῶμεν |. . πεπρωμένου | f. 
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atat τοῦ πεπρωμένου 

γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων; 690 

τὰν δορίγαμβρον ἀμφινει- 
- Bc , 2 ^ , 

x δ᾽ Elévavy; émet πρεπόντως 
£37 c ^ t3 
&Aévauc, ἕλανδρος, éAéncoAq, 

ix τῶν ἁβροτέμων 

προχαλυμμάτων ἔπλευσεν 695 

ζεφύρου γίγαντος αὔρᾳ, 

πολύανδροέ τε φεράσπιδες χυνα- 

γοὶ xat! ἴγνος πλατᾶν ἄφαντον 

χελσάντων Σιμύεντος 

ἀχτὰς ἐπ᾿ ἀεξιφύλλους 100 

δ ἔριν αἱματόεσσαν. 

antistr. 1. ᾿Ιλίῳ δὲ χῆδος ὁρ- 

ϑώνυμον τελεσσίφρων 

μῆνις ἥλασεν, τραπέζας dct 

μωσιν ὑστέρῳ γρόνῳ 105 
^ Ὃ8 , 4 λ χαὶ ξυνεστίου Διὸς 

698. ὁ ἑλὼν xal χκαϑελὼν τὸν τῆς ᾿ἔλένης ἄνδρα ἠλέξανδρον 
ι a ΄ E - Z 2E ΄ Η͂ ΄ y , 

xai τὴν πόλιν αὐτοῦ. 696. ἐξ ἑσπέρας γὰρ πνέων οὔριος τούτῳ 

γέγονε. 698. ὥσπερ τὰ τῶν ϑηρέων ἔχνη ἀναζητοῦσιν οὗ κυνη- 

yo& οὕτω xal αὐτοὶ κατ᾽ ἔχνος εὐϑὺς τοῦ Πᾳάριδος ἔδραμον. τὸ δὲ 

ἄφαντον, ἐπεὶ φανερά εἰσι τὰ τῶν ϑηρίων ἴγνη, τὰ δὲ τῶν νεῶν 

ἀφανῆ. 102. ἐπειδὴ τὸ κῆδος σημαίνει καὶ τὴν ἐπιγαμβρίαν καὶ 

τὸ πένϑος, ἐδήλωσε νῦν ὅτι τὸ πένϑος λέγει" ᾿Ιμὰς γὰρ κακῶν, ἣ 

παροιμέα grot. 

691sq. δορίγαμβρον | . . Ἑλέναν | . . πρεπόντως | f. 693. &A&- 

ναὺς Blomfield: ἑλένας libri. 694. ἁβροπήνων Salmasius. 697 — 
700. φεράσπιδες | . . tyvoc | . . ἄφαντον | . . ἀχτᾶς | ex^. ἀξιφύλλους | £. 

698. πλατᾶν Heath: πλάταν libri. 699. fort. χελσάντοιν. 700. 
ἀχτὰς εἰς ἀεξιφύλλους h, fort. ἀχτᾶς ἐπ᾽ ἀεξιφύλλου. 702—595. χῆ- 

δὸς | .. τελεσίφρων | . . ἀτίμως | .. χρόνῳ | f. — 704sq. ἤλασεν Porson: 
ἤλασε libri. — ἀτέμωσιν Canter: ἀτέμως ἵν᾽ f, ἀτέμως h. 

Aeschylus ed. Wecklein. 19 
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πρασσομένα τὸ νυμφότι- 

pov μέλος ἐχφάτως τίοντας, 

ὑμέναιον, ὃς τότ᾽ ἐπέρρεπεν 

γαμβροῖσιν ἀείδειν. 110 

μεταμανϑάνουσα δ᾽ ὕμνον 

Πριάμου πόλις γεραιὰ 

πολύϑρηνον μέγα που στένει, κχιχλή- 

σχουσα Πάριν τὸν αἰνόλεχτρον, 

παμπρόσϑηῃ πολύϑρηνον 115 

αἰῶν᾽ ἀμφὶ πολιτᾶν 

ἔλεον αἷμ᾽ ἀνατλᾶσα. 

str. 2. ἔϑρεφεν δὲ λέοντος 

νιν δόμοις ἀγάλαχτ 

βούτας ἀνὴρ φιλόμαστον, 120 

ἐν βιότου προτελείοις 

ἅμερον, εὐφιλόπαιδα 

χαὶ γεραροῖς ἐπίχαρτον. 

πολέα δ᾽ Éoy! ἐν ἀγκάλαις 

νεοτρόφου τέχνου δίχαν 125 

φαιδρωπὸς ποτὶ γεῖρα cat 

718. μέγα που ἀναστένει αἰῶνα πολύώϑρηνον καὶ μέλεον αἷμα 

ἀνατλᾶσα: διὰ τὸν πολίτην αὐτῆς τὸν ᾿Δλέξανδρον. 718. ἤγουν 

ἀνέϑρεφεν αὐτὸν ἀνήρ τις ἐκτεϑέντα" τὸν Ἡλέξανδρον λέγει. 726. 

τὸ σαίνων πρὸς τὸ φαιδρωπός καὶ πρὸς τὸ ἔσχε ἀποδώσεις, xal 

οὐχὶ ὥς τινες πρὸς τὸ τέκνου ἀποδιδόντες σαΐίνοντος φασίν, ὡς τὸ 
παρ᾽ θμήρῳ (B 353) »ἀστράπτων ἐπιδέξιακ. 

707 —9. μέλος |. . ὑμέναιον | . ἐπέρρεπεν | f. 709. ἐπέπρεπεν h. 
713. μέτα που Schneidewin (μετά xou) 71854. στένει | . . Πάριν | . . 
αἰνόλεχτρον | f. 715 sq. fort. πάμπροσϑ᾽ αἰνόπαριν, zadjàv" ἀμφὲ φίλων 
πολιτᾶν, xTÉ. 716. πολιτᾶν Auratus: πολέταν libri. 718 54ᾳ. λέοντος 

ly. Conington: λέοντα σίνιν libri. 719sq. ἀγάλαχτα βούτας scripsi: 

ἀγάλαχτον οὗτος (οὗτος ἔ, οὕτως h)libri.  726sq. φαιδρωπῶς Weil cat 
νοντα Auratus. χεῖρα |. . ἀνάγχαις | f. 
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νων ce γαστρὸς ἀνάγχαις. 

antistr. 2. γρονισϑεὶς δ᾽ ἀπέδειξεν 

ἦϑος τὸ πρὸς τοχέων" γά- 

pw γὰρ τροφᾶς ἀμείβων 130 

μηλοφόνοισιν ἄταις 

δαῖτ᾽ ἀχέλευστος ἔτευξεν" 

αἵματι δ᾽ οἶχος ἐφύρϑη, 

ἄμαχον ἄλγος οἰχέταις, 

μέγα σίνος πολυχτόνον" 135 

éx ϑεοῦ δ᾽ ἱερεύς τις ἄ- 

τας δόμοις προσεϑρέφϑη. 

str. 3. πάραυτα δ᾽ ἐλϑεῖν ἐς "ou πόλιν 

λέγοιμ᾽ ἂν φρόνημα μὲν νηνέμου γαλάνας, 

ἀχασχαῖόν τ’ ἄγαλμα πλούτου, 740 

μαλθαχὸν ὀμμάτων βέλος, 

δηξίϑυμον ἔρωτος ἄνϑος. 

παραχλίνασ᾽ ἐπέχρανεν 

δὲ γάμου πιχρὰς τελευτάς, 

δύσεδρος χαὶ δυσόμελος 1745 

συμένα Πριαμίδαισιν, 

πομπᾷ Διὸς ξενίου, 

780. ἤγουν ἀμοιβὰς διδοὺς τοῖς ϑρέψασιν αὐτόν. 740. λίαν 

χκεχοσμημένον. διὰ τὸ κάλλος αὐτῆς. οὐ γὰρ ἦν δυσειδὴς ὥστε τὸν 

πλοῦτον αἰσχύνειν. 746. ἤγουν ὁρμηϑεῖσα. 141. οὗτος γὰρ 

ἔπεμψε ταύτην αὐτοῖς τοῖς Τρωσὶ καὶ τὸν Τρωικὸν Or αὐτὴν συνε- 

στήσατο πόλεμον. 

129. ἦϑος Conington: ἔϑος libri. 729sq. τοχήων | . . ἀμείβων | f. 
τροφεῦσιν ἀμεέβων h, τροφᾶς ἀπαμείβων Weil. 731. (ἄταισιν h), ἀδ- 

ταῖς HL Ahrens. 784. ἄμαχον δ᾽ f. — 736—740. τις [.. προσετράφη | 

. ἐλϑεῖν | . . πόλιν |. . μὲν | . . ἀχασχαῖον | . . πλούτου | f. 791. 

προσεϑρέφϑη Heath: προσετράφη libri. 198. (παραυτὰ δ᾽ οὖν h). 

740. ἀχασχαῖόν. t' Hermann: ἀχασχαῖον libri. 748. παραχλίνουσ᾽ h. 

748sq. δὲ | . . τελευτὰς | f. 744. xpo f. 746. πριαμίδαεσι ἴ. 

195 
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νυμφόχλαυτος ᾿Βρωύς. 

antistr. 3. παλαίφατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 

τέτυχται, μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον 750 

τεχνοῦσϑαι μηδ᾽ ἄπαιδα Üvjaxsw, 

ἐχ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας γένει 

βλαστάνειν ἀχόρεστον οἰζύν. 

δίγα δ᾽ ἄλλων μονόφρων εἰ- 

μί. τὸ δυσσεβὲς γὰρ ἔργον 755 

μετὰ μὲν πλείονα τίχτει, 

σφετέρᾳ δ᾽ εἰχότα γέννᾳ. 

οἴχων γὰρ εὐϑυδίχων 

χαλλίπαις πότμος αἰεί. 

str. 4, φιλεῖ δὲ τίχτειν ὕβρις μὲν παλαιὰ ved- 100 

ζουσαν ἐν χαχοῖς βροτῶν 

ὕβριν τότ᾽ ἢ τόϑ᾽, ὅτε τὸ χύριον μόλῃ 

νεαρὰ φάους xócov, δαίμονά τε τὸν ἄμαχον, ἀπόλεμον, 

ἀνίερον ϑράσος ueAat- 

νας μελάϑροισιν ἄτας, 165 

εἰδομέναν τοχεῦσιν. 

antistr. 4. δίχα δὲ λάμπει μὲν ἐν δυσχάπνοις δώμασιν, 

766. τέκτει, φησίν. ἡ παλαιὰ ὕβρις νέαν ὕβριν καὶ κότον καὶ 
hi » , QUU ΑἹ ΄ M LI , 3 €- 

τὸν ἄμαχον δαέμονα, ὅ ἐστι τὸ ἀνέερον xai ἀσεβὲς ϑράσος ἐν τοῖς 
v - v - ᾿ , e e e M A ^ v 

οἴκοις τῆς ἄτης. τοῦτο δὲ λέγει ὅτε ὃ ὑβριστὴς καὶ ϑρασὺς ἄταις 

ἐμπέπτει. 767. ἤγουν πενιχροῖς καὶ εὐτελέσι. 

748. ἐριννύς h. 149. (ἐν τοῖς h). 749—851. βροτοῖς | . . 

τέτυχται | .. τελεσϑέντα | . . ὄλβον | τεχνοῦσϑαι | . . ϑνήσχειν | f. 751. 

S»5exst» libri. 753. óitóv libri. 754sq. eiut | . . ἔργον | f. 

155. δυσσεβὲς yàp Pauw: yàp δυσσεβὲς libri. 760 —65. παλαιὰ [.. 

βροτῶν |.. ὅταν | . . μόλῃ | . . xórov | . . ἀπόλεμον | . . ϑράσος |. . 

ἄτας | f. 162. ὅτε Klausen: ὅταν libri. 762sq. μόλῃ φάος τόχου 

HLAhrens. Fort. δαίμονά τ᾽ ἐτᾶν. (ἄμαχον omisit h). 765. μελά- 

ὅροις f. 166. τοχεῦσι f. 167. δώμασι f. 
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τὸν δ᾽ ἐναίσιμον τίει βίον. 

τὰ γρυσόπαστα δ᾽ ἔδεϑλα σὺν πίνῳ γερῶν 
, b 4 * np» σ , Ld 

zaAwcpózotg ὄμμασ! λιποῦσ᾽ ὅσια προσέβα τοῦ — 770 

δύναμιν οὐ σέβουσα πλού- 
, ν 5 ToU. παράσημον αἴνῳ 

“αν Σ 20 , - 

πᾶν δ᾽ ἐπὶ τέρμα νωμᾷ. 

E" ? 4 9 * 

ἄγε δή, βασιλεῦ, Τροίας πτολίπορϑ᾽, 
2 , , 3 

ἀτρέως γένεϑλον, TT5 

πῶς σε προσείπω; πῶς os σεβίζω 
, 2 e - , DM e um y» / μήδ᾽ ὑπεράρας μήϑ᾽ ὑποχάμφας 

χαιρὸν γάριτος: 

πολλοὶ δὲ βροτῶν τὸ δοχεῖν εἶναι 

προτίουσι δίχην παραβάντες. 780 

τῷ δυσπραγοῦντι δ᾽ ἐπιστενάγειν 
Ὁ σ Ἂν b , 

πᾶς τις ἕτοιμος" δῆγμα δὲ λύπης 

οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσιχνεῖται" 

xai ξυγγχαίρουσιν ὁμοιοπρεπεῖς 

ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. 785 

ὅστις δ᾽ ἀγαϑὸς προβατογνώμων. 

οὖχ ἔστι λαϑεῖν ὅ 7 ) τι λαδεῖν ὄμματα φωτός, 

780. πολλοί, φησί, τοῦ ἀληθῶς εἶναι τὸ δοκεῖν εἶναι προτιμῶ- 

σιν. ὅ ἐστιν οὐ τὸν φύσει: ἀγαϑὸν τιμῶσιν, ἀλλὰ τὸν δοκοῦντα. 

786. ἤγουν ἁπλοῦς καὶ ἄκακος τὴν γνώμην ηγουν ἀπλοὺυς χα! αχαχος την y"ourv. 

107 ---12. à» |. . τὸν | . . βίον! . . ἐσθλὰ}... χερῶν | . . ὄμμασι 

|. . προσέβα]. . σέβουσα | . . atvo | f. 768. τόν τ᾽ Hartung. 
βίον delet HL Ahrens. 769. ἔδεϑλα Auratus: ἐσϑλὰ libri (τὰ ypvu- 
σόπαστ᾽ ἐσϑλὰ h). τῖ0. fort. προσέσυτο pro προσέβα τοῦ scriben- 

dum (πρὸς ἔσυτο HL Ahrens). 714. πτολίπορϑ᾽ Blomfield: πολίπορϑ᾽ 

libri. 716. σεβίξω f (cfr. 450). 781. τ᾽ Hermann. 182. δῆγμα 

Stob. fl. 112, 12 et ἢ, δεῖγμα f. 788. (προσεφιχνεῖται h). 784. 
(xai νυχτὲ δὲ yaípoust Stobaeus). Post 785 paroemiacum interci- 

disse statuit Hermann. 186. πρωβατογνώμων f (scripserat zpwr., 
cum f£ sit supra 7). 
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^ - 2 » 2 7, 

τὰ δοχοῦντ᾽ εὔφρονος éx διανοίας 

ὑδαρεῖ σαίνει φιλότητι. 
jJ δ 7 , b , UJ σὺ δέ μοι τότε μὲν στέλλων στρατιὰν 790 

“ξλένης ἕνεχ᾽, οὐ yàp ἐπιχεύσω, 
, 3 5 ^ ἊΜ ΄ χάρτ᾽ ἀπομούσως ἦσϑα γεγραμμένος 

)» Ὁ cp ; » / οὐδ᾽ εὖ πραπίδων otaxa νέμων, 

ϑράσος ἑχούσιον 
3 En / D ET , ἀνδράσι ϑνησχουσι χομίζων 795 
- b EJ , 33172 » ' 5 2 2 , νῦν δ᾽ οὐχ ἀπ᾽ ἄχρας φρενὸς οὐδ᾽ ἀφίλως 

εὔφρων πόνος εὖ τελέσασιν. 

γνώσῃ δὲ γρύνῳ διαπευϑόμενος 

τόν τε διχαίως χαὶ τὸν ἀχαίρως 

πόλιν οἰχουροῦντα πολιτῶν. 800 
- b N ' 

Aya- πρῶτον μὲν Apyoc xat ϑεοὺς ἐγχωρίους 

μέμνων. Otxr προσειπεῖν, τοὺς ἐμοὶ μεταιτίους 
, , » f Σ , , νόστου διχαίων Ü' ὧν ἐπραξάμην πόλιν 

Πριάμου" δίκας γὰρ οὐχ ἀπὸ γλώσσης ϑεοὶ 
3cP 5 ^ — 2 , ' χλύοντες ἀνδροϑνῆτας Atos .cOopac 805 

2 € χ ὥς ^ , ἐς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχγορρύπως 

ψήφους ἔϑεντο" τῷ δ᾽ ἐναντίῳ χύτει 

ἐλπὶς προσήει γειρὸς οὐ πληρουμένῳ. 
- ΠῚ ξ΄ - ^ nr 5 »v , 

χαπνῷ δ᾽ ἁλοῦσα vov ἔτ᾽ εὔσημος πόλις. 

ἄτης ϑύελλαι ζῶσι" συνϑνήσχουσα δὲ 810 

189. μεμιγμένῃ καὶ οὐ καϑαρᾷ xa! ἀκράτῳ. 804. οὐκ ἀφ᾽ 

ἡμῶν ἀκούσαντες τὰς δικαιολογέας, ἀλλ᾽ ξωραχότες τὰ πεπραγμένα. 

807. ταῦτα ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν δικαστηρίῳ τιϑεμένων δύο κά: 

δων εἴρηται, ὧν ὃ εἷς τὴν ἀπολύουσαν φῆφον, ὃ δὲ τὴν καταδικά" 
ξουσαν ἐδέχετο. 

789. σαίνει Casaubonus : σαίνεεν libri. 791. obx ἐπιχεύσω Hermann. 
794. ϑάρσος h. fort. ϑάρσος ἐτώσιον. 195. ϑνήσχουσι libri (ἀνδράσιν 

εὖ ϑνήσχουσι h). 797. (εὔφρων τις h). 805. φοϑορᾶς Dobraeus, 
808. "EAxis προσείει χεῖρας Margoliouth. 810. συνϑνήσχουσα libri. 
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σποδὸς προπέμπει πίονας πλούτου πνοάς. 

τούτων ϑεοῖσι γρὴ πολύμνηστον γάριν 

τίνειν, ἐπείπερ xal πάγας ὑπερχόπους 

ἐπραξάμεσϑα xal γυναιχὸς εἵνεχα 

πόλιν διημάϑυνεν "Apysiov δάχος, 815 

ἕππου νεοσσός, ἀσπιδηστρόφος λεώς, 

πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ Πλειάδων δύσιν" 

ὑπερϑορὼν δὲ πύργον ὠμηστὴς λέων 

ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννιχοῦ. 

ϑεοῖς μὲν ἐξέτεινα φροίμιον τόδε" 890 

τὰ δ᾽ ἐς τὸ σὸν φρόνημα μέμνημαι χλύων 

xat φημὶ ταὐτὰ xal συνήγορόν μ᾽ ἔχεις. 

παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἔστι συγγενὲς τόδε, 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ᾽ ἄνευ φϑόνων σέβειν" 

δύσφρων γὰρ ἰὸς χαρδίαν προσήμενος 825 

ἄγϑος διπλοίξει τῷ πεπαμένῳ νόσον, 

τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πήμασιν βαρύνεται 

χαὶ τὸν ϑυραῖον ὄλβον εἰσορῶν στένει. 

εἰδὼς λέγοιμ᾽ ἄν, εὖ γὰρ ἐξεπίσταμα: 

ὁμιλίας χάτοπτρον, εἴδωλον σχιᾶς 880 

δοχοῦντας εἶναι χάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. 

818. δώκτυα, παγίδας. xat τοῦτο δήπου τὸ Αἰσχύλου (cr. fr. 

185 N): τοῖς ἑαυτοῦ πτεροῖς περιπεσὼν καὶ ἐνσχεϑεὶς ταῖς πάγαις, 

ἃς ἄλλοις ὑφῆκε, τὰ ἐκ τοῦ νόμου δικαίως ἔπαϑε. 818. ἤγουν 
σ , , - T ὥσπερ λέων ὠμοφάγος. 829. ἤγουν καλῶς οἶδα διακρίνειν τὰς 

ὁμιλίας τῶν συνόντων μοι, ὡς τὰς ἐμφάσεις τῶν προσώπων τὸ κά- 

τοπτρον. 

818. ὑπερχόπους Heath: Ózspxócouc libri. 814. ἐφραξάμεσϑα 

Francken. o6vexalibri. — 816. ἀσπιδοστρόφος h. 817 post 819 collocat 

Hartung. 819.4005» ἢ. 822. ταὐτὰ Auratus: ταῦτα 1107. 824. góó- 
νου h, dóryou Stobaeus fl. 38, 28, πόνων Enger. 825. xapóía Grotius. 

826. πεπαμένῳ Porson: πεπαμμένω (πεπαμμέν ῳ) libri. 827. αὐτοῦ f. 
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μόνος δ᾽ ᾿Οδυσσεύς, Üazep oby ἑχὼν ἔπλει, 

ζευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος" 

εἴτ᾽ οὖν ϑανόντος εἴτε χαὶ ζῶντος πέρι 
M 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς πόλιν τε xai ϑεοὺς 835 

χοινοὺς ἀγῶνας ϑέντες ἐν πανηγύρει 
, M Ἁ M - » βουλευσόμεσϑα. xat τὸ μὲν χαλῶς Éyov 

ὅπως γρονίξζον εὖ μενεῖ βουλευτέον" 

ὅτῳ δὲ xat δεῖ ραρμάχων παιωνίων, 

ἤτοι χέαντες ἢ τεμόντες εὑφρόνως 840 

πειρασόμεσδα πήματος, τρέψαι νόσον. 
acd » ; , ^ , » , vov δ᾽ ἐς μέλαϑρα xai δόμους ἐφεστίους 

ἐλδὼν ϑεοῖσι πρῶτα δεξιώσομαι, 

οἵπερ πρόσω πέμφαντες ἤγαγον πάλιν. 

νέχῃ δ᾽ ἐπείπερ ἕσπετ᾽, ἐμπέδως μένοι. 845 

KA. ἄνδρες πολῖται, πρέσβος ᾿Αργείων τόδε, 

οὐχ αἰσχυνοῦμαι τοὺς φιλάνορας τρόπους 

λέξαι πρὸς ὑμᾶς" ἐν γρόνῳ δ᾽ ànogütue 

τὸ τάρβος ἀνϑρώποισιν. οὐχ ἄλλων πάρα 

μαϑοῦσ᾽ ἐμαυτῆς δύσφορον λέξω βίον 850 

τοσόνδ᾽ ὅσονπερ οὗτος ἦν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ. 

τὸ μὲν γυναῖχα πρῶτον ἄρσενος δέγα 

ἧσϑαι δόμοις ἔρημον ἔχπαγλον χαχόν, 

πολλὰς χλύουσαν χληδόνας παλιγχότους" 

χαὶ τὸν μὲν ἥχειν, τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν χαχοῦ 855 

í χλλο πῆμα Ad δό χάχιον ἄλλο πῆμα λάσχοντας δόμοις. 

χαὶ τραυμάτων μὲν εἰ τόσων ἐτύγχανεν 

ἁνὴρ ὅδ᾽, ὡς πρὸς οἶχον ὠχετεύετο 

882. ἤλεγξε γὰρ τὴν μανίαν αὐτοῦ Παλαμήδης. 888. ἤγουν 
δέκην ἵππου σὼν ἐμοὶ τὸ ἅρμα ἐλαύνων. 

841. πῆμ᾽ ἀποστρέψαι νόσου Porson. 851. (éz? ἐλίῳ h). 854. 
χληδόνας Auratus: ἡδονὰς libri. 858. ἁνὴρ Hermann: ἀνήρ libri. 

ὠχετεύετο libri. 
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φάτις, τέτρωται διχτύου πλέω λέγειν. 

εἰ δ᾽ ἦν τεϑνηχώς, ὡς ἐπλήϑυον λόγοι, 860 
΄ , »^ ^ e NL A 

τρισώματός τἂν D*ovov ὃ δεύτερος 
J P 4 ^ , MJ , f, 

πολλὴν ἄνωϑεν, τὴν χάτω γὰρ οὐ λέγω, 

χϑονὸς τρίμοιρον γλαῖναν ἐξηύχει λαβών, 

ἅπαξ ἐχάστῳ χατϑανὼν μορφώματι. 

τοιῶνδ᾽ ἔχατι χληδόνων παλιγχύτων 865 

πολλὰς ἄνωϑεν ἀρτάνας ἐμῆς δέ US πη HIS RPEOXG 
ἔλυσαν ἄλλοι πρὸς βίαν λελημμένης. 
5 m ἊΖ - 2 Fw) 2 E 

éx τὠνδέ τοι παῖς ἐνθάδ᾽ οὐ παραστατεῖ, 

ἐμῶν τε χαὶ σῶν χύριος πιστωμάτων, 

ὡς χρῆν, ᾿θρέστης" μηδὲ ϑαυμάσῃς τόδε. 870 

τρέφε: γὰρ αὐτὸν εὐμενὴς δορύξενος 

Στρόφιος ὃ Φωχεύς, ἀμφίλεχτα πήματα 

ἐμοὶ προφωνῶν, τόν δ᾽ ὑπ᾽ liq σέϑεν 
γε ὦ » BJ , , , 

χίνδυνον, et τε δημύόϑρους ἀναρχία 

[o1 βουλὴν χαταρρίῴειεν, ὥστε σύγγονον 87 

βροτοῖσι τὸν πεσόντα λαχτίσαι: πλέον. 

τοιάδε μέντοι σχῆψις οὐ δόλον φέρει. 
»μ M "A 3 , 5 

ἔμοιγε μὲν 0T, χλαυμάτων επισσυτοι 

πηγαὶ χατεσβήχασιν, οὐδ᾽ ἔνι σταγών. 

Ν 

869. εἰ μὴ γὰρ πιστεύσωσιν ἀλλήλοις of γονεῖς, οὐχ ὁμολογοῦ- 

σιν ἑαυτῶν εἶναι τὸν παῖδα. 872. τὰ ἀμφιβαλλόμενα περὲ σοῦ 

πήματα, ἤτοι τὰ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ σοῦ πεπλασμένα δεινὰ μηνύ- 
, » F, e » 2 L4 - 

ματα. 876. πεφύκασέ πως, φησίν, οἱ ἄνϑρωπο: ἐπεμβαΐίνειν τοῖς 

ἀτυχοῦσιν. 

859. φάσϊσ, ut videtur, f. τέτρηται HL Ahrens. πλέον Dindorf. 

860. ἐπλήϑυον Porson: ἐπλήϑυνον libri. 861. rà» Wellauer: τ’ 
ἂν libri. 866. fort. πολλὰς τεράμνων (ἄνωθεν ex 862 ortum vi- 

detur). 867. fort. ἀνημμένης. 869. πιστωμάτων Spanheim: zt- 

στευμάτων libri. 873. (τόν τ᾽ h). 875. χαταρράφειεν Scaliger. 
do τε 

879. χατεσβήχασιν f. 
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ἐν ὀφιχοίτοις δ᾽ ὄμμασιν βλάβας ἔχω, 880 

τὰς ἀμφί σοι χλαίουσα λαμπτηρουχίας 

ἀτημελήτους αἰέν. ἐν δ᾽ ὀνείρασιν 
- [4 M , , , 

λεπταῖς ὑπαὶ χώνωπος ἐξηγειρόμην 

ῥιπαῖσι ϑωύσσοντος, ἀμφί σοι πάϑη 
eom Y - ^" , x 
ὁρῶσα πλείω τοῦ ξυνεύδοντος γρόνου. 885 

νῦν ταῦτα πάντα τλᾶσ᾽, ἀπενϑήτῳ φρενὶ 

λέγοιμ᾽ ἂν ἄνδρα τόνδε τῶν σταϑμῶν χύνα, 

σωτῇρα ναὸς πρότονον, ὑῴφηλῆς στέγης 

στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέχνον πατρέ, 

χαὶ γῆν φανεῖσαν ναυτίλοις παρ᾽ ἐλπίδα, 890 

χάλλιστον ἦμαρ εἰσιδεῖν ἐχ γείματος, 

ὁδοιπόρῳ διψῶντι πηγαῖον ῥέος. 

τερπνὸν δὲ τἀναγχαῖον ἐχφυγεῖν ἅπαν. 
- NP / - , τοιοῖσδέ τοί νιν ἀξιῶ προσφϑέγμασιν. 

΄ Δ᾽ d sf ^ J D ' ' φϑόνος δ᾽ ἀπέστω" πολλὰ yàp τὰ zpiv xaxà 896 

ἠνειγόμεσϑα" νῦν δέ μοι, φίλον χάρα Jis puc EU ρα; 
Ψ 2 , M ^ ^ E ' * 

ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μὴ γαμαὶ τιϑεὶς 
Ὰ b! ΓΦ, ᾿ e 3py3! , τὸν σὸν πόδ᾽, ὦναξ, litou πορϑήτορα. 

δμῳαί, τί μέλλεϑ᾽, αἷς ἐπέσταλται τέλος 

πέδον χελεύϑου στρωννύναι πετάσμασιν; 900 

εὐϑὺς γενέσϑω πορφυρύστρωτος πόρος, 

ἐς δῶμ᾽ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται δίχη. 
-— A2 2À UN e 5 , τὰ δ᾽ ἄλλα φροντὶς οὐχ ὕπνῳ νιχωμένῃ 

ϑήσει διχαίως σὺν ϑεοῖς εἱμαρμένα. 

889. ποδῆρες xupíug λέγεται τὸ μέχρε ποδῶν διῆκον ἱμάτιον. 

904. ἔσως ἕνα δίκας αὐτὸν ἀπαιτήσῃ τοῦτό φησιν ἕνεχα τοῦ φόνου 

τῆς ϑυγατρός. 

880. χλάβας ἴ. 887. τόνδε βουστάϑμων Hermann. 888. δφιλῆς h. 

889. στόλον f, στύλον h. 890. γαῖαν Blomfield. 893 post 886 inserit 

Enger. 894. τοί νιν Schuetz: τοίνυν libri. 896. δέ μοι Bothe: 

δ᾽ ἐμοὲ libri. 898. ἄναξ f. 899. δμωαί libri. (ἐπέσταλται τάδε 
h). 900. στορνύναι Elmsley. 904. ϑεοῖσιν ἄρμενα Meineke. 
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AI. Δήδας γένεϑλον, δωμάτων ἐμῶν φύλαξ, 905 

ἀπουσίᾳ μὲν εἶπας εἰχύτως ἐμῇ" 

μαχρὰν γὰρ ἐξέτεινας" ἀλλ᾽ ἐναισίμως 

αἰνεῖν, παρ᾽ ἄλλων χρὴ τόδ᾽ ἔρχεσϑαι γέρας. 

χαὶ τἄλλα μὴ γυναιχὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 

ἄβουνε, μηδὲ βαρβάρου φωτὸς δίχην 910 

χαμαιπετὲς βόαμα προσχάνῃς ἐμοί, ᾿ 

μηδ᾽ εἵμασι στρώσασ᾽ ἐπίφϑονον πόρον 

cile: ϑεούς τοι τοῖσδε τιμαλφεῖν γρεών, 

ἐν ποιχίλοις δὲ ϑνητὸν ὄντα χάλλεσιν 

βαίνειν ἐμοὶ μὲν οὐδαμῶς ἄνευ φόβου. 91ὅ 

λέγω xat! ἄνδρα, μὴ ϑεόν, σέβειν ἐμέ. 

χωρὶς ποδοψήστρων τε xat τῶν ποιχίλων 

χληδὼν ἀυτεῖ" xai τὸ μὴ χαχῶς φρονεῖν 

ϑεοῦ μέγιστον δῶρον. ὀλβίσαι δὲ γρὴ 

βίον τελευτήσαντ᾽ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ. 920 

εἰ πάντα δ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν εὐϑαρσὴς ἐγώ. 

ΚΑ. xai μὴν τόδ᾽ εἰπὲ μὴ παρὰ γνώμην ἐμοί. 

907. προσηχόντως. 908. ὅτε τὸ αἰνεῖσϑαι δηλονότε μὴ παρὰ 

τῶν οἰκείων ἢ παρ᾽ ξαυτοῦ πρέπει ἔοχεσϑαι. 910. καλλώπιξξε. 
3 € / o4 Pb RA , E s ΄ ΄ * 2 

911. μὴ ὡς βαρβάρῳ μοι κέλευε ϑρύπτεσϑαι. ot βάρβαροι γὰρ yo 
- , - ^ - 

νυκλισέαις τοὺς βασιλεῖς εὐφημοῦσιν. 917. ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

πέπλων, δι᾿ ὧν τοὺς πόδας ἐκμάσσοντες λαμπροτέρους ποιοῦσιν οὗ 

τούτους ἐχπλύνοντες συνεχῶς. ποδόφηστρα γὰρ χυρίως ταῦτα λέ- 

γεται. νῦν δὲ τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας ἁπλῶς πέπλα οὕτως εἴρηκε. 921. 

εἰ οὕτω, φησί, πράσσοιμε xarà πάντα ὥστε μὴ μέγα φρονεῖν ἐπὶ 

ταῖς εὐτυχίαις μηδὲ πρὸ τελευτῆς ἄνϑρωπον μαχαρίζειν, ἀλλὰ τὸν 
' T4 “Ὡ nr , 2 ^ 2 ΄ gs » ΦᾺΣ τὸ τέλος τοῦ βίου δεξάμενον ἐν τῇ εὐτυχίᾳ, εἰκότως ἂν εἴην ϑαρρῶν 

ὡς καὶ αὐτὸς ἀεὶ εὐτυχοίην ἄν: oí γὰρ μέτρια φρονοῦντες εὖ ἀεὶ 

πράσσουσιν. 

ρ 7 
910. βαρβάϑου f. 911. βόαμα f, βόημα h. 914. (γὰρ Etym. M. 

p. 486,48). 917. xai ποιχιλμάτων Karsten. 921. πράσσοιμ᾽ ἄνευ 

ϑάρσους h. πράσσοιμεν Dindorf. εἶπον τάδ᾽ ὡς πράσσοιμ᾽ ἂν Weil. 
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AT. γνώμην μὲν to. μὴ διαφρϑεροῦντ᾽ ἐμέ. 

KA. ηὔξω ϑεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε; / ἢ 

AI. εἴπερ τις. εἰδώς y εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. 925 p T6, r 
KA. τί δ᾽ ἂν Ooxsi σοι Πρίαμος, εἰ τάδ᾽ ἤνυσεν; 

AI. ἐν ποιχίλοις ἂν χάρτα μοι βῆναι Ooxet. ρτα p 
- , Y P] LA 55 C: , 

KA. μή vov τὸν ἀνϑρώπειον αἰδεσδϑῇς φόγον. 

4Γ. φήμη γε μέντοι δημόϑρους μέγα σϑένει. 

KA. ó δ᾽ ἀφϑόνητός γ᾽ οὐχ ἐπίζηλος πέλει. 930 

ΑΓ. οὔτοι γυναιχός ἐστιν ἱμεέίρειν μάγης. 

KA. τοῖς δ᾽ ὀλβίοις γε xai τὸ νιχᾶσϑαι πρέπει. " i 

AI. 7, xai σὺ νίχην τήνδε δήριος cete; 

KA. πιϑοῦ: χράτος μέντοι πάρες γ᾽ ἑχὼν ἐμοί. 

ΑΓ dÀÀ εἰ δοχεῖ aot ταῦϑ'᾽. ὑπαέ τις ἀοβύλα 985 ; ρ 
λύοι τάγος, πρόδουλον ἔμβασιν ποδύς, 

xai τοῖσδέ μ᾽ ἐμβαίνονθ᾽ ἁλουργέσιν ϑεῶν 

μή τις πρόσωϑεν ὄμματος βάλοι φϑόνος" 

πολλὴ γὰρ αἰδὼς σωματοφϑορεῖν ποσὶν 

928. χαϑ᾽ ὁμαλισμὸν ἀναγνωστέον τὸ νυν xal ἄνευ τόνου, ἵνα 
3 ' - ΄ [4 - ᾿Ν ΄ c ἂς ἢ ἀντὲ τοῦ δή. 929. ὑπὸ τοῦ δήμου φημιζομένη, ὡς καὶ Hoto- 

δός φησι (Op. 763) »φήμη δ᾽ οὔ τις πάμπαν ἀπόλλυται ἣν τινα πολ- 

Aoi λαοὶ φημέξζουσικ. — 939. αἰσχύνη, φησίν, ἐστὲ πολλὴ φϑεέρειν ἀνδρα 

τινὰ καὶ τὰ σώματα τῶν ὑπὸ χεῖρα αὐτοῦ, ἤτοι δεὰ πολέμων φϑείρειν 

τοὺς ὑπὸ χεῖρα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸν αὐτοῦ πλοῦτον καταναλίσ- 

χεὶν καχῶς καὶ τὰ πέπλα τὰ διε’ ἀργύρου ὠνηϑέντα πατεῖν καὶ 

ἄχρηστα ποιεῖν τοῦ λοιποῦ. σὺν γὰρ τῷ ζημίαν εἶναι μεγίστην ταύ- 

τὴν καὶ φϑορὰν τῆς ἀρχῆς καὶ φϑόνον οὐ μόνον παρ᾽ ἀνθρώπων 

ἐπάγει, ἀλλὰ καὶ παρὰ ϑεῶν: τοῖς ὑπερηφάνοις γὰρ τὸ ϑεῖον μάχεται. 

928. διαφϑαροῦντ᾽ f. 924. εὔξω h. δείσασαν Hermann. ἕρδειν f. 

926. δοχεῖ Stanley: δοχῇ (δοχῇ) libri. 927. δοχῇ f. 928. μὴ νῦν f. 
αἰδεσδεὶς f, αἰδεσϑῆς h. 934. χρατεῖς.. παρείς γ᾽ olim Weil, praestat 
xpartcig . . παρεὶς. 937. σὺν τοῖσδέ μ᾽ ἢ. ἐμβαίνοντ᾽ ἀλουργέσιν 

libri. 939. εἱματοφϑορεῖν Franz. ποσίν Scaliger: πόσιν libri. 
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gÜestpovra πλοῦτον. ἀργυρωνήτους 9 bod. 940 

τούτων μὲν οὕτω" τὴν ξένην δὲ πρευμενῶς 

τήνδ᾽ ἐσχόμιζε" τὸν χρατοῦντα μαλθδαχῶς 

ϑεὸς πρόσωϑεν εὐμενῶς προσδέρχεται. 

ἑχὼν γὰρ οὐδεὶς δουλίῳ γρῇται ζυγῷ. 

αὕτη δὲ πολλῶν γρῃημάτων ἐξαίρετον 945 

ἄνϑος, στρατοῦ δώρημ᾽, ἐμοὶ &uvéanero. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀχούειν σοῦ χατέστραμμαι τάδε, 
TIR 2 , , , — 

εἶμ᾽ ἐς δόμων μέλαϑρα πορφύρας πατῶν. 

KA. ἔστιν ϑάλασσα, τίς δέ νιν χατασβέσει; 
΄ AAT s. 5 A 950 τρέφουσα πολλῆς πορφύρας ἰσάργυρον 

χηχῖδα παγχαίνιστον, εἱμάτων βαφάς. 
3 3 € , - ' - » 

οἶχος δ᾽ ὑπάργει τῶνδε σὺν ϑεοῖς, ἄναξ, 

Éyety* πένεσϑαι δ᾽ οὐχ ἐπίσταται δόμος. 
Ἐπ Ἁ 2 « , Ἃ , ΄ 

πολλῶν πατησμὸν δ᾽ εἱμάτων ἂν ηὐξάμην, 

δόμοισι προυνεγϑέντος ἐν γρηστηρίοις 955 

φυγῆς χόμιστρα τῆσδε μηγχανωμένῃ. 

ῥίζης γὰρ οὔσης φυλλὰς fxev! ἐς δόμους. 

σχιὰν ὑπερτείνασα σειρίου χυνός. 

χαὶ σοῦ μολόντος δωματῖτιν ἑστίαν, 

ϑάλπος μὲν ἐν γειμῶνι σημαίνεις μολόν᾽ 960 
ὅταν δὲ τεύγῃ Ζεὺς ἀπ᾽ ὄμφαχος πιχρᾶς 7 i 

οἶνον, τότ᾽ ἤδη φῦχος ἐν δόμοις πέλει 
3 χ , - 2 P] , 

ἀνδρὸς τελείου δῶμ᾽ ἐπιστρωφωμένου. 

947. ἄλλως, καϑέσταμαι, ἀντὶ τοῦ κατέστην. 

940. scribendum φαρέων τε πλοῦτον. 941. τοὐμὸν μὲν Em- 

perius. 945. αὕτη Auratus: αὐτὴ libri. 947. χατέσταμαι h. 
ων 

948. δόμους f. 949. personae nota deest in f. 950. ied pyupov 

Salmasius: eig ἄργυρον libri. 952. oixotg Porson, fort. ὄλβος. 954. 

δ᾽ εἱμάτων Canter: δειμάτων libri. εὐξάμην libri. 956. μηχανω- 

μένῃ Abresch: μηχανωμένης libri. 958. ὑπερτίνασα f. 960. μολόν 
H Voss: μολών libri. 961. ἀπ’ Auratus: rüz' f, τ᾽ ἄπ᾽ h. 963. 

ἐπιστρωφωμένου Victorius: ἐπιστρεφωμένου f, ἐπιστροφωμένου h. 
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Ζεὺ Ζεὺ cíÀete, τὰς ἐμὰς εὐγὰς τέλει" 

μέλοι δέ τοι σοὶ τῶνπερ ἄν μέλλῃς τελεῖν. 965 

str. 1. XO. τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως 

δεῖμα προστατήριον 

χαρδίας τερασχόπου ποτᾶται, 

μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος ἄμισϑος ἀοιδά, 

οὐδ᾽ ἀποπτύσας δίέχαν 970 

δυσχρίτων ὀνειράτων 

δάρσος εὐπειδϑὲς ἕξει 

φρενὸς φίλον ϑρόνον; γρόνος δ᾽ ἐπεὶ 

πρυμνησίων ξυνεμβόλοις 

φαμμίας ἀχάτα παρή- 975 

βησεν, εὖϑ᾽ ὑπ’ Ἴλιον 

ὦρτο ναυβάτας στρατός. 

antistr. 1. πεύϑομαι δ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων 

νόστον, αὐτόμαρτυς ὧν" 
' 3 » , o ec v τὸν δ᾽ ἄνευ λύρας ὅμως ὑμνῳδεῖ 980 

ϑρῆνον ᾿Ερινύος αὐτοδίδαχτος ἔσωδεν 

ϑυμύς, οὐ τὸ πᾶν ἔγων 

ἐλπίδος φίλον ϑράσως. 

σπλάγχνα δ᾽ οὔτοι ματάξει “.(Ὰ (fol n )2 h E 

πρὸς ἐνδίχοις φρεσὶν τελεσφύροις 985 

δίναις χυχλούμενον xéap. 

εὔγομαι δ᾽ ἐξ ἐμᾶς 

965. usig δέ σοι f, μέλοι δέ σοι tot schol. in f, μέλοι δέ τοι σοι h. 

967. δεῖγμα. 9θ6δ5ᾳ. (ποτᾶτ᾽. ἄμισϑος ἀοιδά. μαντιπολεῖ δ᾽ ἀχέλευστος 
h) 969. ἀχέλευστος |.. ἀοιδά | f. 970. (ἀποπτύσαι h). 972. εὐπειϑὲς 

Iacob : εὐπεϑὲς libri. ἕζει Scaliger: ἔξει vel te libri. 973. δ᾽ ἐπὶ h. 

974. ξυνεμβολαῖς I G Schneider. 975. àxárac et παρήβησ᾽ ἢ. Fort. 

ψάμμος àxrüc παρήχησεν. 980. ὅμως Auratus: ὅπως libri. 980 sq. 

ὅπως | . . ἐριννὺὸς | . . ἔσωϑεν | f. . 981. Ἐρινύος Porson: ἐριεννὸς 

ibr 984. ματάξει libri. 987. (δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τοι δὴ. 
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ἐλπίδος φύϑη πεσεῖν 

ἐς τὸ μὴ τελεσφύρον. 

str. 2. μάλα γάρ τοι τᾶς πολλᾶς ὑγιείας 990 

ἀχόρεστον τέρμα. νόσος γὰρ -» - 

γείτων δὁμότοιγος ἐρείδει" 

χαὶ πότμος εὐϑυπορῶν 
2 ' P4 »v e 

ἀνδρὸς ἔπαισεν ἄφαντον ἕρμα. 

χαὶ τὸ μὲν πρὸ γρημάτων 995 
, LÀ ?) 

χτησίων Oxvog βαλὼν 

σφενδόνας ἀπ᾽ εὑμέτρου. 

οὐχ ἔδυ πρόπας δόμος 

πημονᾶς γέμων ἄγαν, 

οὐδ᾽ ἐπόντισε σχάφος. 1000 

πολλά τοι δόσις ἐχ Διὸς ἀμφιλαφής τε χαὶ 
2 2 ΄ 1 - 

ἐξ ἀλόχων ἐπετειᾶν 

νῆστιν ὥλεσεν vógov. 

antistr. 2. τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσὸν ἅπαξ ϑανάσιμον 

πρόπαρ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν 100ὅ 

πάλιν ἀγχαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων; 

οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῆ 

τῶν φϑιμένων ἀνάγειν 

1008. ἤγουν λιμὸν διεσκέδασε. 

988. f$ Stephanus: 56» libri. 990. μάλα γέ cot δὴ τᾶς h. 
Fort. μάλα γέ τοι τὸ λιπαρᾶς ὑγιίας. 990sq. πολλᾶς |. . ἀχόρε- 

στον | . . γὰρ | £. 991. ἀχαρὲς Maehly. γὰρ (dct) Blomfield. 992. 
γείτων ex interpretatione ortum videtur (fort. νόσος γὰρ ἀεὶ βιοτὰν). 

Post 992 lacunam statuit Klausen, intercidit sententia velut σῶμα δ᾽ 

ἔσωσεν ἄχος. 994. ἔπαισεν | . . ἔρμα | f. 999. πημονᾶς Vic- 

torius: πημονὰς libri. 1001. (δόσις διὸς h). 1001sq. διὸσ |. . 

xà& |.  ἐπετειᾶν | f. 1003. ἤλασεν Schuetz. 1004. πεσὸν Au- 
ratus: πεσόνϑ᾽ libri. 1004—6. dza&|.. ἀνδρὸς | . . πάλω |. . ἐπα- 

είδων:; | f. 1005sq. (προπάροιϑ᾽ et τίς τ᾽ ἀγχαλέσαιτ᾽ h). 1007. 

fort. εὖ δὲ. 
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Ζεὺς αὔτ᾽ ἔπαυσ᾽ ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ. 

εἰ δὲ μὴ τεταγμένα 1010 

μοῖρα μοῖραν ἐχ ϑεῶν 

εἶργε μὴ πλέον φέρειν, 

προφϑάσασα χαρδία 

γλῶσσαν ἂν τάδ᾽ ἐξέχει. 

νῦν δ᾽ ὑπὸ σχότῳ βρέμει 101ὅ 

ϑυμαλγής τε χαὶ οὐδὲν ἐπελπομένα ποτὲ 

χαέριον ἐχτολυπεύσειν 

ζωπυρουμένας φρενός. 

KA. εἴσω χομίζου xai σύ, Κασάνδραν λέγω, 

ἐπεί σ᾽ ἔϑηχε Ζεὺς ἀμηνίτως δόμοις 1020 

χοινωνὸν εἶναι γερνίβων, πολλῶν μετὰ 

δούλων σταϑεῖσαν χτησίου βωμοῦ πέλας. 
»ν 2 ΄ “Ὁ ἣΝ 2 € , 

ἔχβαιν᾽ ἀπήνης τῆσδε, μηδ᾽ ὑπερφρόνει. 

xai παῖδα γάρ τοι φασὶν ᾿ἠλχμήνης ποτὲ 

πραϑέντα τλῆναι δουλίας μάξης βία. 1025 
εἰ δ᾽ 5^ 3 ΄ - δ᾽ 2 P s ^. 
t οὖν ἀνάγχῃ τῆσδ᾽ ἐπιρρέποι τύχης, 

ἀρχαιοπλούτων δεσποτῶν πολλὴ γάρις" 
[s] ) v » 2 , v ^w 

οἱ δ᾽ οὔποτ᾽ ἐλπίσαντες ὕμησαν xaAQC, 

1009. τὸν σκληπιὸν γὰρ ἐκεραύνωσεν ἀναστήσαντα τὸν Innó- 

λυτον, ὥστε μὴ ἕτερον (ἔτ: Vict.) βλαβῆναι. 1026. καλὸν μέν, 

φησί, μὴ πειραϑῆνα: δουλείας, εἰ δὲ πειρῷτό τις, κάλλιον ἀρχαιο- 

πλούτοις δουλεύειν καὶ μὴ νεοπλούτοις. οἵ γὰρ μὴ ἐλπίσαντες, φησί, 

πλουτῆσαι καὶ πλουτήσαντες ἀπηνεῖς εἰσι τοῖς δούλοις. 1028. / L7, / 
v 2 , “- € 5 - Ἁ , x M 

ἤγουν ἐπλούτησαν καλῶς ὡς ix ϑερισμοῦ. παρὰ στάϑμην δὲ ἀντὶ 

τοῦ παρὰ τὸ πρέπον. 

1009. fort. Ζεὺς χατέπαυσεν. ἐπ᾿ αὐλαβεία f, (ἐπ᾽ ἀβλαβείᾳ γε h). 

1015. βλέπει corr. in βρέμει f. 1016. οὐδὲν. . ποτὲ |f. — (ϑυ- 
μαλγής τε xai οὐδὲν ἐπ omisit h). 1021. μέτα ἴ. 1022. χτησίου 

Διὸς Naber. 1025. δουλείας f. (πραϑέντα τλῆναι xai ζυγῶν ϑζειν βίᾳ 

h) fort. μάζης χυρεῖν. 1026. ἐπειρρέπει h. 1028, οἵδ᾽ h. 
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pot τε δούλοις πάντα xat παρὰ στάϑμην. 

ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν οἷάπερ νομίζεται. 1030 

ΧΟ. σοέ τοι λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον. 

ἐντὸς δ᾽ ἂν οὖσα μορσίμων ἀγρευμάτων 

πείϑοι᾽ ἄν, εἰ πείϑοι᾽ * ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ εἴπερ ἐστὲ μὴ χελιδόνος δίχην 

ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον χεχτη μένῃ, 1035 

ἔσω φρενῶν λέγουσα πείϑω νιν λόγῳ. 

ΧΟ. ἕπου: τὰ λῷστα τῶν παρεστώτων λέγει. 

πιϑοὺ λιποῦσα τόνδ᾽ ἁμαξήρῃ ϑρόνον. 

KA. οὔτοι ϑυραίαν τήνδ᾽ ἐμοὶ σχολὴν πάρα 

τρίβειν" τὰ μὲν γὰρ ἑστίας μεσομφάλου 1040 

ἕστηχεν ἤδη μῆλα πρὸς σφαγὰς πυρός, 

ὡς οὔποτ᾽ ἐλπίσασι τήνδ᾽ ἕξειν γάριν. 

σὺ δ᾽ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μὴ σχολὴν τίϑει" 

εἰ δ᾽ ἀξυνήμων οὖσα μὴ δέχῃ λόγον, 

σὺ δ᾽ ἀντὲ ρωνῆς φράζε χαρβάνῳ vept. 1045 

ΧΟ. ἑρμηνέως ἔοιχεν ἢ ξένῃ τοροῦ 

δεῖσϑαι" τρόπος δὲ ϑηρὸς ὡς νεαιρέτου. 

KA. ἢ patvecat ye xat χαχῶν χλύει φρενῶν, 

ἥτις λιποῦσα μὲν πόλιν νεαέρετον 

ἥχει, γαλινὸν δ᾽ οὐχ ἐπίσταται φέρειν, 1060 

πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρέζεσϑαι μένος. 

1035. ὅτε βάρβαρον τὸ ὄρνεον, διὰ τοῦτο παραβάλλει τούτῳ 

αὐτήν (τοῦτο αὐτῇ Υἱοῖ.). ἐν Opáxy γὰρ xal? μεταμόρφωσις αὐ- 

τῆς ἱστορεῖται (ἱστόρηται Vict.). xat Ἡριστοφάνης (Ran. 681) »Θρῃ- 

xta χελιδὼν ἐπὲ βάρβαρον ἑζομένη πέταλονκ«" 1045. βαρβάρῳ. 

1051. ἀπὸ τῶν στρηνιούντων (στρηνεώντων Vict.) ὑποζυγέων, ἃ οὐκ 

1029. παραστάϑμων f. 1030. ἕξεις Auratus. 1032. δ᾽ ἁλοῦσα 

C G Haupt. 1036. fort. εἴσω φρενῶν γεγωνὰ πεῖϑέ νιν λέγων. 1038. 

πιϑοῦ Blomfield: πείϑου libri. 1039. σχολὴν Dobraeus: σχολὴ libri. 
B a 

1041. πάρος Musgravius. 1048. ἣ et φρενῶν χλύεε f. De 1051 
—1158 ex M refertur. 

Aeschylus ed. Wecklein. 20 
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οὐ μὴν πλέω iac ἀτιμασϑήσομαι PM RCHEROR ἐπ amp rii 
ΧΟ. ἐγὼ δ᾽, ἐποιχτείρω ydp, οὐ ϑυμώσομαι. 

"MV" Lx (ἡ A δ᾽ 2 , 2 » 

U, ὦ τάλαινα, τόνδ᾽ ἐρημώσασ᾽ ὄχον, 
v 3 » , “ - , F , Ξ- 

εἴχουσ᾽ ἀνάγχῃ τῇδε χαίνισον ζυγόν. 1055 

str. 1. Ka- ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾶ. 

σάνδρα. ὦπολλον ὦπολλον. 

ΧΟ. τέ ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ Ποξίου; 
5 ^ Du [r4 - - 

οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε ϑρηνητοῦ τυχεῖν. 

antistr. 1. ΚΑ. ὀτοτοτοτοῖ ποποῖ δᾶ. 1060 

ὦπολλον ὦπολλον. 
n Ν᾽ E 4 bJ pe ' ^. d 

X0. ἣ δ᾽ αὖτε δυσφημοῦσα τὸν ϑεὸν xaAet 

οὐδὲν προσήχοντ᾽ ἐν γόοις παραστατεῖν. 
x » » 

str. 2. KA. AnzoAAov ᾿Απολλον 

ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός" 1065 

ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. 
, » , ^ hd [4 ^ M 

X0. χρήσειν &otxev άμφι τῶν αὑτῆς xaxa. 
, b! - , ? , 

μένει τὸ ϑεῖον δουλίᾳ περ ἐν φρενί. 
. - P 4 

antistr. 2. KA. Ἄπολλον "AzoAàov 

ἀγυιᾶτ᾽ ἀπόλλων ἐμός. 1070 

ἃ ποῖ ποτ᾽ ἤγαγές με; πρὸς ποίαν στέγην: 
' ^ 2 ἘπῈ , ' ^ /WND - 

ΧΟ. πρὸς τὴν ᾿ἀτρειδῶν. εἰ σὺ μὴ τόδ᾽ ἐννοεῖς, 

ἐγὼ λέγω σοι" xat τάδ᾽ οὐχ ἐρεῖς Ur. 

μι ^M mJ. ον 7j ' v » 2 ' σ b] ΄ 
εἴκοντα τῷ χαλινῷ ἀφρέζει μετὰ αἵματος. T, ἐπεὲ αὕτη οὐ πείϑεται 

πρὶν αἵματός μου τὴν φυχὴν ἐξαφρέσαι: ἀντὲ τοῦ πρὶν ὀργισϑῆναέ 

με αὐτῇ. 1056. δᾶ: γῇ Δωρικῶς: ὅϑεν καὶ Δημήτηρ οἷον γη- 

μήτηρ. 1060. προαναφωνεῖ τὰ ἐσόμενα. 1065. ὅ ἀπολλύων 

με. παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν. 1066. ἐκείνην γὰρ ἀπώλειαν μόνως 

ópíCopat τὴν τῆς δουλείας, οὐ τὴν νῦν. γρ. (δεύτερον Vict.) δέ, δεύ- 

τερόν με ἀπώλεσας (mut. in ἀπολέσας m), οὐ μετὰ χαμάτου. 

1052. μὴ M, μὴν m. 1054. ὄχκον (fuerat fort. ὄχλον) M. 1055. 
εἴχουσ᾽ Robortellus: ἑχοῦσ᾽ M. 1056. τοτοῖ δᾶ Dindorf. 1057 et 
1061. ὥπολλον ὥπολλον M. 1067. αὐτῆς M. 1068. περ ἐν Schuetz: 

παρ᾽ ἕν M. 
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str. 3. ΚΑ. [4 ἃ] 

μισύόϑεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα 1075 

αὐτοφόνα χαχὰ χαρτάναι, 

ἀνδροσφαγεῖον xat πεδορραντήριον. 

X0. ἔοιχεν εὔρις ἣ ξένῃ χυνὸς δίχην 

εἶναι, ματεύει δ᾽ ὧν ἀνευρήσει φόνον. 

antistr. 3. ΚΑ. μαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι" 1080 

χλαιόμενα τάδε βρέφη σφαγὰς 

ὀπτάς τε σάρχας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας. 

X0. ἦμεν χλέος σου μαντιχὴν πεπυσμένοι, 

ἠμὲν προφήτας δ᾽ οὔτινας ματεύομεν. 

str. 4. ΚΑ. ἰὼ πόποι, τέ ποτε μήδεται; 1085 

τί τόδε νέον ἄγος μέγα 

μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται χαχὸν 

ἄφερτον φίλοισιν, 

δυσίατον; ἀλχὲ δ᾽ 

ἑχὰς ἀποστατεῖ. 1090 

1075. ἄϑεον, ϑεοστυγές (ϑεοστυγῇῆ Abresch). 1076. ἀντὲ 

τοῦ ἀγχόνῃ. 1078. ἔοικεν ὡς κύων εὑρέσκοι (εὔρις καὶ Franz) 
ἀναζητεῖ εἰ γέγονεν ἐνθάδε παλαιὸς φόνος. 1080. φαντάζεται 

γὰρ ὁρᾶν τὰ σώματα τῶν ἀνῃρημένων παίδων θυέστου. 1084. 

τοὺς λέξαντας (λέξοντας Vict.) ἡμῖν περὲ σοῦ. αὐτοὶ γὰρ αὐτόπται 

γινόμεϑα. 1089. τὸν Ὀρέστην φησί. 

1074. à ἃ omittunt fh. 1075. συνίστορα fh: ξυνέίστορα M. 

1076. xaxà xdx', àprdvac Dindorf, probabilius xaxà χαρατόμα Kayser 

(χαρατόμον Emperius). 1077. ἀνδροσφαγεῖον Dobraeus (ἀνδροσφάχγιον 

Casaubonus): ἀνδρὸσ σφάγιον (c in litura) M. πεδορραντήριον M, πέδον 

ραντήριον m. 1078. ebptc (primitus eópoe«) M. 1079. ματεύει fh: 
μαντεύει Μ. ἀνευρήσει Porson: ἂν εὑρήση M. 1080. μαρτυρίοισι Pauw: 

μαρτυρίοισ M. τοῖσδ᾽ ἐπιπείϑομαι Abresch: τοῖσδε πεπείϑομαι M. 1088. 
ἦμεν 
μην M, fort. ἔσμεν. --- πεπυσμένοι (una litera erasa) M. 1085. fort. 

τῶν πρὶν προφήτας. --- ματεύομεν Schuetz: μαστεύομεν M. 1085. πο- 
"üyoc' 

ποῖ M, πόποι m. 1086. ἄγϑοσ M (superscr. m). 1088. φέλοισιν 
h: φίλοισι M. 1089. ἀλχὰν f. 

20* 
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X0. τούτων ἀιδρίς εἶμι τῶν μαντευμάτων. 
2 ^ i Y - ' ΤᾺ - 

ἐχεῖνα δ᾽ ἔγνων: πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ. 

anlistr. 4. KA. ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς; 

τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν 

λουτροῖσι φαιδρύνασα --- πῶς φράσω τέλος; 109ὅ 

τάχος γὰρ τόδ᾽ ἔσται. 

προτείνει δὲ γεὶν ἐχ 

γερὸς ὀρεγομένα. 
- » - - 1 52 5 , 

X0. οὔπω ξυνῆκα" vov γὰρ ἐξ αἰνιγμάτων 

ἐπαργέμοισι ϑεσφάτοις ἀμηχανῶ. 1100 
E 

str. 4. KA. 8 ἔ παπαῖ παπαῖ, 
z 

τί τόδε φαίνεται; 
, , [74 

7 δίχτυόν τί γ᾽ Ado»; 
, ^5 »v e L4 e - , 

ἀλλ᾽ ἄρχυς ἣ ξύνευνος, 7) ξυναιτία 

φόνου. στάσις δ᾽ ἀχόρετος γένει 110ὅ 

χατολολυξάτω 

ϑύματος λευσίμου. 

sir. ΧΟ ποίαν ᾿βρινὺν τήνδε δώμασιν χέλῃ 

ἐπορϑιάζειν; οὔ με φαιδρύνει λόγος. 

1092. τὰ περὲ θυέστου. 1095. ante versum ση(μείω- 

cat). 1098. διαδέχονται δὲ ἀλλήλους τοῖς ὀρέγμασι τῶν χγει- 

ρῶν Αἴγισϑος καὶ Κλυταιμήστρα. 1100. ἐπαργέμοις : τοῖς τυφλοῖς 

xal ἀσήμοις, ἀπὸ τῶν λευκώματα ἐχόντων ὀφϑαλμῶν. 1102. 

φαντάξεταε τὸν χιτῶνα. 1104. 7 σύνευνος τοῦ ἡγαμέμνονος αἰτία 

ἔσται τοῦ φόνου. 1105. 7j στάσις, φησίν, ἐπολολύξαε μέλλει ἐπὶ 

τῇ λεοργῷ (λεωργῷ Robort.) Αλυταιμήστρᾳ, ἡνέκα ἀπόληται. παρὰ 

τὸ »αἱ δ᾽ ὀλόλυξαν ϑυγατέρες τε νυοΐ τε καὶ αἰδοΐη παράκοετις« 

(Hom. y 451). 1108. ἀντὲ τοῦ λέγεις. 1109. οὐ σεσαφήνισται. 

1097. χεὲρ corr. in χεῖρ᾽ M. 1098. γερὸς f g h: γειρὸσ Μ. ὀρέ- 
γματα Hermann. 1103. Ἅιδου Schuetz: ἀΐδου M. τι Ἅιδου Dindorf. 

1105. ἀχόρετος Bothe: ἀχόρεστοσ M. 1106 et 1107 in uno versu, 

ante quem chori nota erasa, habet M. 1108. ἐρινῦν M. 1108 sq. 

et 1122sq. coryphaeus recitare, 1110— 4 et 1124—8 chorus canere vi- 

detur. 1109, φαιδρὺ M, φαιδρύνεε m. 
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ἐπὶ δὲ χαρδίαν ἔδραμε χροχοβαφὴς 1110 

σταγών, ἅτε xai δορία πτώσιμος 

ξυνανύτει βίου 

δύντος αὐγαῖς. ταχεῖ- 

α δ᾽ ἄτα πέλει. 

antistr. ὅ. ΚΑ. ἀᾶ, ἰδοὺ ἰδού" 1115 

ἄπεχε τῆς βοὸς 

τὸν ταῦρον" ἐν πέπλοισιν 

μελαγχέρῳ λαβοῦσα μηχανήματι 

τύπτει" πίτνει δ᾽ ἐν ἐνύδρῳ τεύχει. 

δολοφόνου λέβη- 1120 

τος τύχαν got λέγω. 

antistr. X0. οὐ χομπάσαιμ᾽ ἂν ϑεσφάτων γνώμων ἄχρος 

εἶναι, χαχῷ δέ τῳ προσειχάζω τάδε. 

ἀπὸ δὲ ϑεσφάτων τίς ἀγαϑὰ φάτις 

1111. 7 σταγὼν τὸ αἷμα. 1112. συμπληροῦται τοῦ βώυ δύ- 

νοντος ταῖς αὐγαῖς σου (τοῦ Herm.) μηκέτε ὁρῶντος ταῖς αὐγαῖς. 

1116. τές ἂν ἀποστήσειεν αὐτῆς τὸν Ἀγαμέμνονα, ὕπως ἂν μὴ ἀπόλη- 

Tat; 1118. τὸν μελάγκερων ταῦρον λαβοῦσα τῷ μηχανήματι τῷ 

διὰ τῶν πέπλων τύπτει. ἐὰν δὲ γράφηται μελαγκέρῳ. (μελαγκέρῳ 

addit Paley) μηχανήματι τύπτει, ἀντὲ τοῦ κεχρυμμένῳ. -- τῆς με- 
λαγκέρου βοός. 1122. οὐκ ἀλαζονεύομαι μάντις ἄκρος ἐπιγιγνώσ- 

κων τὰ ϑέσφατα: ὅμως δὲ στοχάξζομαί τι κακὸν ἀποβήσεσϑαι. 

1124. γνωμολογῶν φησι τὸ (τοῦτο Vict.). ἐνίοτε γὰρ καὶ ἐπ’ ἀγαϑοῖς 

οὗ χρησμοὶ γίνονται" ὡς δὲ ἐπὶ τὸ πολὺ μοχϑηρὰ (corr. ex μοχϑηροὺὼ 

χρησμῳδοῦσιν. ἢ τὸ ὅλον ἐπὶ τῶν γρησμῶν Κασάνδρας ἀπὸ τούτων 

τῶν ϑεσπισμάτων τίς ἀγαϑὴ φάτις γίνεται; βροτοῖς δέ, τοῖς ἐγχωρίοις. 

Ante 1110 Casandrae nota erasa in M. 1110. χροχοβαφὴς δράμε 

(δράμε Abresch) Enger. 1111. ἅτε χαιρία Dindorf. 1112. ξυνανυτὲ 

mut. ἴῃ ξυνανυτεῖ M. 1118. ταχεῖ versui proximo addit M. 1115. Ca- 
sandrae notam cum paragrapho inseruit m, duobus punctis personam no- 

n 

» 

taverat M. ἃ ἃ M. 1117. fort. πέπλων νιν. 1118. usAdyxépot« M. 

1119. πιτνεῖ corr. in zírvec M. ἐν addidit Schuetz. xórec Blomfield. 

1122. ἄχρωσ ante corr. M 1124. τις M. 



310 AESCHYLI 

βροτοῖς τέλλεται; xaxov γὰρ διὰ 1195 

πολυεπεῖς τέχναι 

ϑεσπιῳδὸν φόβον 

φέρουσιν μαϑεῖν. 

str. 6. ΚΑ. ἰὼ τὼ ταλαΐνας 

χαχόποτμοι τύχαι. 1180 

τὸ γὰρ ἐμὸν ϑροῶ ᾿ 

πάϑος ἐπεγγέασα. 

ποῖ 07, με δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; 

οὐδέν ποτ᾽ εἰ μὴ ξυνϑανουμένην. τί ydp; 

str. 1. X0. φρενομανής τις εἰ ϑεοφόρητος, ἀμ- 1135 

φὶ δ᾽ αὐτᾶς ϑροεῖς 

νόμον ἄνομον. οἷά τις ξουϑὰ 

ἀχόρετος βοᾶς, φεῦ, 

ταλαίναις φρεσὶν 

"[cov ἤϊτων στένουσ᾽ ἀμφιϑαλῆ χαχοῖς 1140 

antistr. 6. KA. ἰὼ ἰὼ λιγείας 

μόρον ἀηδόνως" 

1125. διὰ τὰ προσόντα κακὰ τοῖς εἰσερχομένοις xal τὰ λεγό- 

μενα φοβερά. 1127. παρὰ τὸ λεγόμενον ἐν τῇ συνηϑείᾳ" »οὐδεὶς 

εὐτυχὴς πρὸς μάντιν ἀπέρχεταικ (πρὸς μάντιν οὐδεὶς εὐτυχὴς ἀπέρ- 

χεταε Stanley). 1132. συναναμέξασα τῷ τοῦ Ayau£uvovog καὶ 

συγκεράσασα. 1184. τέ γὰρ ἄλλο. 1186. περὶ σεαυτῆς ἄτοπα 

φϑέγγῃ. 1137. ὠδὴν ἀηδῆ. παρὰ τὸν χκιϑαριστικὸν δὲ νόμον 

φησί, — có éf7ze, ϑρηνεῖ νόμον ἄνομον ἀμφιϑαλὴῆ κακοῖς. 1141. 
Pd €w - ed ἘΞ , — M , ΄Τ᾽ 

τοῦτο ἡδομένῃ τῇ μεταμορφώσει τῆς ἀηδόνος φησῶ. 

1125. τέλλεται Emperius: στέλλεται Μ. διαὶ Hermann. 1128. φέ- 
ῥουσι Μ. 1131. ϑροεῖς Hermann. 1182. ἐπεγχέας Tittler. 1133. 

τί δή Heimsoeth. ἤγαγεν Hermann. 1187. οἵα M. 1188sq. ἀχό- 

ῥρετος Ald.: ἀχόρεστοσ M. βοᾶς fg: βοᾶισ M. ταλαέναισ, ut videtur, 

M, corr. in ταλαίνασ m. Legendum βοᾶς φοιταλέαις φρεσίν. 1140. 

1141 in uno versu habet M. 1143. μόρον ἀηδόνος Hermann: ἀηδό- 
νοσ μόρον Μ. 
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περεβάλοντο γὰρ oi 

πτεροφόρον δέμας 1145 

δεοὶ yÀuxóv τ᾽ αἰῶνα χλαυμάτων ἄτερ" 

ἐμοὶ δὲ μέμνει σχισμὸς ἀμφήχει δορί. 

antistr. 1. ΧΟ. πόϑεν ἐπισσύτους ϑεοφόρους ἔχεις 
ματαίους δύας, 

' UE CI *]2 59e N , - 
τὰ δ᾽ ἐπίφοβα δυσφάτῳ χλαγγᾷ 1160 

μελοτυπεῖς ὁμοῦ τ᾽ Óp- 
, 5 , 

ϑέοις ἐν vópotc; 

πόϑεν ὅρους ἔχεις ϑεσπεσίας ὁδοῦ 

χαχορρήμονας; 

str. 7. ΚΑ. ἰὼ γάμοι yápot Πάριδος ὀλέϑριοι 1155 
»- 2M F , , φίλων. ἰὼ Σχαμάνδρου πάτριον ποτόν" 

τότε μὲν ἀμφὲ σὰς ἀιόνας τάλαιν᾽ 
2 , n ἠνυτόμαν τροφαῖς 
- WD E] ' σ΄ ΄ E] D νὴν δ᾽ ἀμφὶ Κωχυτόν τε χἀχερουσίους 

ὄχϑους £oxa ϑεσπιῳδήσειν τάχα. 1160 

sir. 2. ΧΟ. τέ τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφημίσω ; 

νεογνὸς ἀνθρώπων μάϑοι. 

πέπληγμαι δ᾽ ὑπὸ δήγματι φοινίῳ 

1146. εἰ yàp καὶ ἐν ὄρνισιν οὖσα ϑρηνεῖ, φωνῇ μόνῃ xal οὐ 

ϑρήνοις. 1147. τῷ πελέκει (GI.). 1150. ἀσαφεῖ, αἰνεγματώ- 

δεῖ. — διὰ τὸ δυστυχῇ μαντεύεσϑαε, ἢ διὰ τὸ προειδέναι τὰ δεινὰ 

ἀνωφελῶς. 1168. τῆς μαντικῆς. 1158. ἠνυτόμαν: ηὐξόμην. 

1144. περίβαλον γὰρ οἱ olim Hermann (retinendum περέβαλον). 

1146. ἀγῶνα M, adscripsit yp. αἰῶνα m, ut videtur. χλαυμάτων διαέ 

Weil. 1148. $sogópouc Hermann: ϑεοφόρουσ τ᾽ M. 1149. 

δοιάσ M, corr. in δύασ m. 1150. ἐπέροβα M, àzi φόβωι m. 11518sq. 

fort. ὁμοῦ μοιριδίοις νόμοις. Post 1168 λείπει ἄχρι τέλους scripsit 

manus quaedam saec. XVI in M. De 1159sqq. ex fg h refertur. 

1160. ὄχϑας Casaubonus. 1162. xai παῖς vsóyovos ἂν μάϑοι Her- 
e 

mann. 1163. δ᾽ ὁπαὶ h, δ᾽ ὅπως Hermann (δ᾽ ἅπερ Franz). 
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δυσαλγεῖ τύχᾳ μινυρὰ ϑρεομένας, 

ϑραύματ᾽ ἐμοὶ χλύειν. 1165 

antistr. 7. ΚΑ. ἰὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομένας 

τὸ πᾶν. ἰὼ πρόπυργοι ϑυσίαι πατρὸς 

πολυχανεῖς βοτῶν ποιονόμων" ἄχως δ᾽ 

οὐδὲν ἐπήρχεσαν í 

τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥσπερ οὖν Éyew παϑεῖν.. 1170 

ἐγὼ δὲ ϑερμόνους τάχ᾽ ἐμπέδῳ βαλῶ. 

antistr. 2. ΧΟ. ἑπόμενα προτέροις τάδ᾽ ἐφημίσω. 

xat τίς σε χαχυφρονῶν τίϑη- 

σι δαίμων ὑπερβαρὴς ἐμπέτνων 

μελίζειν πάϑῃ yoepà ϑανατοφόρα" 1175 

τέρμα δ᾽ ἀμηχανῶ. 

ΚΑ. καὶ μὴν ὃ γρησμὸς οὐχέτ᾽ ἐχ χαλυμμάτων 

ἔσται δεδορχὼς νεογάμου νύμφης δίχην, 

λαμπρὸς δ᾽ ἔοιχεν ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

πνέων ἐσᾷξειν, ὥστε χύματος δίχην 1180 

χλύξειν πρὸς αὐγὰς τοῦδε πήματος πολὺ 
Sy 2M E ΄ , δ νεύσει δ dn E] ν΄ 

μεῖζον" φρενώσω δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐξ αἰνιγμάτων. 

xat μαρτυρεῖτε συνδρόμως tyvoc χαχῶν 

ῥινηλατούσῃ τῶν πάλαι πεπραγμένων. 

τὴν γὰρ στέγην τήνδ᾽ οὔποτ᾽ ἐχλείπει χορὸς 1185 

ξύμφϑογγος οὐχ εὔφωνος" οὐ γὰρ εὖ λέγει. 

xai μὴν πεπωχώς γ᾽, ὡς ϑρασύνεσδαι πλέον, 

βρότειον αἷμα χῶμος ἐν δόμοις μένει, 

1164. δυσαλγεῖ Canter: δυσαγγεῖ 1011. μινυρὰ Schuetz: μινύρα χακὰ 
libri. 1165. ϑαύματ᾽ h. 1166. πόλεωσ fg. ὀλομένας Casaubonus: 

ὀλωμένασ fg, ὀλουμένας h. 1170. ἔχει παδεῖν h, fort. ἔχειν ἔχει. 

1171. fort. ἐγὼ δὲ ϑρόμβους ἐν πέδῳ (ἐν πέδῳ Casaubonus) βαλῶ τάχα. 
1172. ἐπεφημίσω Paley. 1173. χαχοφρονῶν Schuetz: χαχοφρονεῖν 
libri (τίς σε xai χαχοφρονεῖν δαίμων ποιεῖ h). τίϑηῃ proximo versui ad- 

dit f. 1174. ὑπερβαρὺς h. 1175. (ϑανατηφόρα h). 1178. 
νύμφας f h. 1180. ἐσάξειν Bothe: ἐς ἥξειν libri. 1181. χλύξειν 

Auratus: χλύειν libri. 1186. σύμ φογγος f, ξύμφογγος g. 
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δύσπεμπτος ἔξω, συγγόνων ᾿βρινύων. 

ὑμνοῦσι δ᾽ ὕμνον δώμασιν προσήμεναι 1190 

πρώταργον ἄτην" ἐν μέρει δ᾽ ἀπέπτυσαν 

ebvdg ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσμενεῖς. 
e Ἃ - -" o 

ἥμαρτον, ἢ τηρῶ τι τοξότης τις (C; 

ἢ φευδόμαντίς eipt ϑυροχόπος φλέδων; 

ἐχμαρτύρησον προὐμόσας τό μ᾽ εἰδέναι 119ὅ 
pr ' — NE e , NM 

λόγῳ παλαιὰς τῶνδ᾽ ἁμαρτίας δόμων. 

X0. xai πῶς ἂν ὅρχου πῆγμα γενναίως παγὲν 
΄ / s ΄Ὸ ΝΖ 

παιώνιον γένοιτο; ϑαυμάξω δέ σου, 
, ΄ “- 5.9. Δ £3 

zO0wWtOU περᾶν τραφεισᾶν ἀλλόϑρουν πολιν 

- «τ σ 5 , 

χυρειν λεγουσᾶν, ὠὡσπερ εἰ παρξεστατείις. 1200 
2 

KA. μάντις μ᾽ ᾿᾿πόλλων τῷδ᾽ ἐπέστησεν τέλει. 

X0. μῶν xai Üeóg περ ἱμέρῳ πεπληγμένος; 
- - 3 T 2 ' , FN 

KA. προτοῦ μὲν αἰδὼς ἦν ἐμοὶ λέγειν τάδε. 

X0. ἁβρύνεται γὰρ πᾶς τις εὖ πράσσων πλέον. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ ἣν παλαιστὴς χάρτ᾽ ἐμοὶ πνέων γώριν. 1205 

ES 

z CM. UYv RN 

xat céxve εἰς ἔργον ἠλϑδέτην ὁμοῦ; 

ναινέσασα Ποξίαν ἐφευσώμην. 

δη τέχναισιν ἐνδθέοις Zoruivy; 

KA. ἤδη πολίταις πάντ᾽ ἐϑέσπιζον πάϑη. 

X0. πῶς δῆτ᾽ ἄνατος ἦσϑα Λοξίου χότῳ; 1210 

ΚΑ. ἔπειϑον οὐδέν᾽ οὐδέν, ὡς τάδ᾽ ἤμπλαχον. 

ΧΟ. ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ ϑεσπίξειν δοκεῖς. 

ΚΑ. ἰοὺ ἰού, ὦ à xaxd. 

1189. ἐριννύων libri. 1190. δώμασι libri. 1191. πρώταρχος 
f g. 1198. xupó H L Ahrens. 1195. (xai μαρτύρησον h). 1197. 

ópxou πῆγμα Auratus: ὅρχος πῆμα libri. 1198. σε Auratus. 1199. 
ἀλλόϑρῳ "v nzóÀei Enger. 1202. 1203 inverso ordine habent libri 

(1203 choro, 1202 Casandrae tribuit f). Transposuit Hermann. 1204. 
(βαρύνεται h). 1205 —1213. paragraphis personarum vices notat f. 
1206. ἠλδέτην Elmsley, ὁμοῦ Butler: ἤλϑετον νόμῳ libri. 1210. 
dvatog Canter: ἄναχτος libri. 1211. οὐδέν᾽ Canter: οὐδὲν libri. 
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[4 , Ἐκ ὃ ' 2 ὃ ; , , 

ὑπ᾽ αὖ με δεινὸς ὀρϑομαντείας πόνος 

στροβεῖ ταράσσων φροιμίοις o ὦ 1215 

ὁρᾶτε τυύσδε τυὺς δόμοις ἐφημένους 

νέους, ὀνείρων πρυσφερεῖς μορφώμασιν, 

παῖδες ϑανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, 

γεῖρας χρεῶν πλήϑοντες οἰχείας βορᾶς, 

σὺν ἐντέροις τε σπλάγχν᾽, ἐποίχτιστον γέμος,. 1220 

πρέπουσ᾽ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 

ἐχ τῶνδε ποινὰς φημὶ βουλεύειν τινὰ 

λέοντ᾽ ἄναλχιν ἐν λέγει στρωφώμενων 

οἰχουρόν, οἵ ) μολόντι δεσπότ υρόν, οἴμοι, τῷ μολόντι δεσπότῃ 

ἐμῷ" φέρειν γὰρ γρὴ τὸ δούλιον ζυγόν. 1225 

νεῶν τ᾽ dzapyoc litou τ᾽ ἀναστάτης 

οὐχ οἷδεν οἷα γλῶσσα μισητή, χυνὸς 

λείξασα χἀχτείνασα φαιδρὸν οὖς δίχην, 
» , ’,»ὃ - ΄ 

ἄτης λαϑραίου τεύξεται χαχῇ τύχῃ. 
^N ^s -—5* » ^ 

τοιάδε τόλμα: ϑῆλυς ἄρσενως φονεὺς 1280 

ἔστιν. τί wt» χαλυῦσα δυσφιλὲς δάχος 
er Κι » » , , rd "^ Ὧν σιν AJ 

τύγοιμ ἂν; ἀμφισβαιναν, ἢ «χύλλαν τινά 
5 LL , , K ,* ? , rf) οἰχοῦσαν ἐν πέτραισι, ναυτίλων βλάβην, 
΄ e » » ΄, » 

ϑύυυσαν Ἅιδου μητέρ᾽ ἄσπονδόν τ᾽ Apm 

φίλοις πνέουσαν; ὡς δ᾽ ἐπωλολύξατο 1235 
e , . L4 , ͵΄ - 

ἣ παντότολμος, ὥσπερ ἐν μάχης τροπῇ. 
VW -- »- , δοχεῖ δὲ γαέοειν voaciup σωτηρίᾳ. 

ots 

1215. post φροιμίοις eiecit ἐφημένους (ἐφημένοις a, ἐφημένους h) ex 

proximo v.illatum Butler. ὀ 1290. γέμ f, yé g. 19225. δούλειον h. 
1926. νεῶν δ᾽ G Vossius. ἔπαρχος Canter. 1227. (εὖ οἶδεν h). utet» 

Kirchhoff: μισητῆς libri. 1998. λείξασα Tyrwhitt: λέξασα libri. xàx- 

τείνασα Canter : xai χτεένασα libri. — φαιδρὸν οὖς H L Ahrens: φαιδρόνους 

libri. 1229. scribendum videtur ἄτην AaSpatov. 1230. (τοιαῦτα 

h) τόλμα HL Ahrens: τολμᾶ (τολμᾷ) libri. 1231. ἔσται Elmsley. 

δυσφιλεὺς f. 1234. Ἄρην anonymus in libro Raulinsoniano apud 

Blomfieldium (Ἄρη Franz): ἀρὰν libri. 
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΄ Pd ' €- Ν᾽ c » ' , 

xai τῶνδ᾽ ὅμοιον εἴ τι μὴ πείϑω" τί ydp; 
' , 3 em M , 2 , y. Ἁ 

τὸ μέλλον ἥξει. χαὶ σύ μ᾽ ἐν τάχει παρὼν 
y , 5 - 

ἄγαν ἀληϑόμαντιν οἰχτείοας ἐρεῖς. 1940 

ΧΟ. τὴν μὲν Θυέστου δαῖτα παιδείων χρεῶν 

ξυνῆχα xai πέφριχα, xai φόβος μ᾽ ἔχει 

χλύοντ᾽ ἀληϑῶς οὐδὲν ἐξγηχασμένα" 
; 3. 139345 5 ΄ , NO ' , 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἀχούσας ἐχ δρόμου πεσὼν τρέχω. 

KA. ᾿“γαμέμνονός σε φήμ᾽ ἐπόψεσϑαι μόρον. 1245 

ΧΟ. εὔφημον, ὦ τάλαινα, χοίμησον στόμα. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ οὔτι παιὼν τῷδ᾽ ἐπιστατεῖ λόγῳ. 

ΧΟ. οὔχ, εἴπερ ἔσται γ᾽ " ἀλλὰ μὴ γένοιτό πως. 

ΚΑ. σὺ μὲν χατεύγῃ, τοῖς δ᾽ ἀποχτείνειν μέλει. 

X0. τίνος πρὸς ἀνδοὸς τοῦτ᾽ ἄγος zopoUvetat; 1250 

KA. 7 κάρτ᾽ ἄρ᾽ ἂν παρεσχόπεις γρησμῶν ἐμῶν. 
- ^ Ξ- 5 - - ΄ 

ΧΟ. τοῦ γὰρ τελοῦντος οὐ ξυνῆχα μηχανήν. 
" Η » €/prs 5 , 

KA. xai μὴν ἄγαν γ᾽ ᾿λλην᾽ ἐπίσταμαι φάτιν. 

X0. xai γὰρ τὰ πυϑόχραντα: δυσμαϑῆ δ᾽ ὅμως. 

KA. παπαῖ, οἷον τὸ πὺρ᾽ ἐπέρχεται δέ μοι. 1255 
- ΄ y 135 N ' 2 ΄ 

ὀτοτοῖ, Μύχει᾽ "Anoliow, οἱ ἐγὼ ἐγώ. 

αὕτη δίπους λέαινα συγχοιμωμένη 

λύχῳ λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ 

χτενεῖ ue τὴν τάλαιναν: ὡς δὲ φώρμαχον 

τεύγουσα χάμου μισϑὸν ἐνδήσει ποτῷ, 1960 

ἐπεύχεται ϑήγουσα φωτὶ φάσγανον 

1299. μ᾽ à» Auratus: μὴν libri. 1240. ἄγαν Bothe: ἄγαν γ᾽ 

libri. 1941. παιδείων Schuetz: παιδίων libri. 1243. (ἐξειχασμένα 

h). 1246. χοέίμισον h. 1948 — 1254. paragraphi praefixae in f. 

1248. εἴπερ ἔσται Schuetz: ei παρέσται libri. 1250. ἄγος Auratus: 

Z - ἄγος libri. 1251. παρεσχοπεις f, παρεσχύπης h. χάρτα τἄρα πα- 
ρεχόπης Hartung. 1952. τοὺς γὰρ τελοῦντας Heimsoeth. 1258. 

ἐπίσταται g. 1254. δυσμαϑῆῇ Stephanus: δυσπαϑῆ libri. 1257. δέ- 

ποὺς Victorius: δίπλους libri. 1260. μισϑὸν, supra adscripto μνείαν, f. 

ἐνθήσειν (» finali post adscripto) ἢ. ποτῷ Auratus: χότῳ libri. 1261. 

χἀπεύξεται Hartung. 
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ἐμῆς ἀγωγῆς ἀντιτίσασϑαι φόνον. 
, ἂυ 23 » - , 2 Ld Lo» J τί δῆτ᾽ ἐμαυτῆς χαταγέλωτ᾽ ἔχω τάδε, 

xal σχἥπτρα xoi μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη; 
͵ 

σὲ μὲν πρὸ μοίρας τῆς ἐμῆς διαφϑερῶ. 1265 

ἔτ᾽ ἐς φϑόρον πεσόντ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἅμ᾽ ἔφομαι. 

ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντ᾽ ἐμοῦ πλουτίζετε. 

ἰδοὺ δ᾽ ᾿“πόλλων αὐτὸς ἐχδύων ἐμέ 
, » - 5 , r, 

χρηστηρίαν ἐσδῆτ᾽, ἐποπτεύσας δέ με 

xüy τοῖσδε χόσμοις χαταγελωμένην μετὰ 1270 

φίλων ὑπ’ ἐχγδρῶν οὐ διχορρόπως μάτην. 

χαλουμένῃ δὲ φοιτὰς ὡς ἀγύρτρια 

πτωγὸς τάλαινα λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην. 

χαὶ νῦν ὃ μάντις μάντιν ἐχπράξας ἐμὲ 

ἀπήγαγ᾽ ἐς τοιάσδε ϑανασίμους τύχας. 1975 

βωμοῦ πατρῴου δ᾽ ἀντ᾽ ἐπίξηνον μένει 
- , , ΄ 

ϑερμῷ χοπείσης φοινίῳ προσφαγματι. 

οὐ μὴν ἄτιμοί γ᾽ ἐχ δϑεῶν τεϑνήξομεν T Mrd ΚΣΤ q^ e ΡΞ ξόμεν. 

ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, 
"s , , , - μητροχτύνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός 1280 

y ^2 2 Α c — P] FR φυγὰς δ᾽ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 

χάτεισιν, ἄτας τάσδε ϑριγχώσων φίλοις " 

ὀμώμοτα: γὰρ Opxoc ἐχ ϑεῶν μέγας, 

ἄξειν ww ὑπτέασμα χειμένου πατρύς. 

1266. ἐγὼ δ᾽ Heath, ἅμ᾽ ἔἕφομαι Hermann (et Selwyn): ἀγαϑὼ δ᾽ 

ἀμείψομας libri (in f ἀμεέῴφομαι corr. ex ἀμείβομαὼ). 1267. fort. 

ἄλλην ματαίαν. 1969. ἐπόπτευσας f, (ἐπώπτευσας h) ἐποπτεύ- 

σας ἐμέ Halm. 1270sq. scribendum videtur χαταγελωμένην μάτην 

- . διχορρόπως μαϑεῖν (διχορρόπως μαϑεῖν ASchwarzmann). 1279. 

λιμόϑνης libri. 1276. ἀντεπέξηνον libri. 1217. φοίνιον C GHaupt. 

1278. ἄτιμόν γ᾽ g et ante corr. f. 1283, quem post 1289 habent li- 

bri et loco movendum esse vidit Schuetz, huc revocavit Hermann. In 

Cramer. Anecd. Ox. I p. 88 et in cod. Voss. Etym. M. p. 134 affertur 

dpaps yàp ὅρχος àx ϑεῶν μέγας, unde ἄραρε γὰρ pro ὀμώμοται yàp re- 

cepit Kirchhoff. At vide ad v. 1289. 1984. ἄξει g ἢ. vuv f. 
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τί δῆτ᾽ ἐγὼ χάτοιχος ὧδ᾽ ἀναστένω:; 

ἐπεὲ τὸ πρῶτον εἶδον ᾿]λέου πόλιν 
^A e » - [s] ^D x) Es 

πράξασαν ὡς ἐπράᾶξεν, Ot ὁ Styov 70ALV 

οὕτως ἀπαλλάσσουσιν ἐν ϑεῶν χρίσει, 

ἰοῦσα πράξω τλήσομαι τὸ χατϑανεῖν. 
c , Y ' , 

Aou πύλας δὲ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω" 

ἐπεύχομαι δὲ χαιρίας πληγῆς τυχεῖν, 

ὡς ἀσφάδαστος, αἱμάτων εὐδνησίμων 
, , »y /," , ἀπορρυέντων, ὄμμα συμβάλω τόδε. 

ὦ πολλὰ μὲν τάλαινα, πολλὰ δ᾽ αὖ σοφὴ 

γύναι, μαχρὰν ἔτεινας. εἰ δ᾽ ἐτητύμως 

μόρον τὸν αὐτῆς οἶσϑα, πῶς ϑεηλάτου 
M , ' M , , M 

βοὸς δίχην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς; 
, » z » » ANS , 1; 

οὐχ ἔστ᾽ ἄλυξις, οὖ, ξένοι, γρόνῳ πλέω. 

ὃ δ᾽ ὕστατός γε τοῦ γρόνου πρεσβεύεται. 

ἥχει τόδ᾽ ἦμαρ᾽ σμιχρὰ χερδανῷῶ φυγῇ LEE CIR Sra o ἀσίχθα ζει COT 
2 UR ΄ qae 2 2 5 , , ἀλλ᾽ ἴσϑι τλήμων οὖσ᾽ ἀπ᾿ εὐτόλμου φρενός. 

οὐδεὶς ἀχούει ταῦτα τῶν εὐδαιμόνων. 

ἀλλ᾽ εὐχλεῶς τοι χατϑανεῖν γάώρις βροτῷ. 

ἐὼ πάτερ σοῦ σῶν τε γενναίων τέχνων. 
n ? 5 * - D , , ΄ [7 

τέ δ᾽ ἐστὶ γρῆμα, τίς σ᾽ ἀποστρέφει φόβος: 

φεῦ φεῦ. 

811 

128ὅ 

1290 

1300 

1305 

1299. cáuóc ἐστε παρ᾽ ἀνϑρώποις, φησίν, ὃ ὕστατος χρόνος" 

ὅταν γὰρ πρὸς τὸ τέλος 7x«ot, καὶ τὸ βραχὺ ξῆσαι κέρδος ἡγοῦνται. 

1306. ἀπολοφυρομένη λέγει τοῦτο ἐν τῷ εἰσιέναι. 

ϑεῖν ὥς τε δεινὸν ὁρῶσα. 

ὀκνεῖ yàp εἰσελ- 

1288. 1285. χάτοιχτος Scaliger. 1987. stàov Musgravius. 
éx ϑεῶν f. 1289. dpap': ἰοῦσα (vide ad v. 1283) Enger, malim 
Jm. 9 » , ioUc' , Gpaps, τλήσομαι. 

1294. δὲ σοφὴ f g. 1295. ἔχτεινας g. 1296. (αὑτῆς h). 

πλέῳ h. 

1290. τάσδ᾽ ἐγὼ Auratus: τὰς ἀλέγω libri. 

1298. 

1302 et 1304 transponendi videntur (1304. 1308. 1302). 
1304. σῶν Auratus: τῶν libri. 



318 AESCHYLI 

v - 

ΧΟ. τί τοῦτ᾽ ἔφευξας; εἴ τι μὴ φρενῶν στύγος. 

ΚΑ. φόνον δόμοι πνέουσιν αἱματοσταγῆ. 

ΧΟ. xai πῶς; τόδ᾽ ὄξει ϑυμάτων ἐφεστίων. 
» eo ἂν Νὴ e » , , 

ΚΑ. ὅμοιος ἀτμὸς ὥσπερ ἐχ τάφου πρέπει. 1310 

ΧΟ. οὐ Σύριον ἀγλάισμα δώμασιν λέγεις. 

KA. ἀλλ᾽ εἶμι xà» δόμοισι χωχύσουσ᾽ ἐμὴν 

᾿4γαμέμνονός τε μοῖραν. ἀρχείτω βίος. 
3* Ld 

ἰὼ &Évot. 
»- b d , [d » , » 

οὔτοι δυσοίξω ϑάμνον ὡς ὄρνις φόβῳ 1315 

ἄλλως: ϑανούσῃ μαρτυρεῖτέ μοι τόδε, 

ὅταν γυνὴ γυναιχὸς ἀντ᾽ ἐμοῦ ϑάνῃ, 

ἀνήρ τε δυσδάμαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέσῃ. 

ἐπιξενοῦμαι ταῦτα δ᾽ ὡς ϑανουμένη. 

X0. ὦ τλῆμον, oixretpe σε ϑεσφάτου μόρου. 1320 

ΚΑ. ἅπαξ ἔτ᾽ εἰπεῖν ῥῆσιν ἢ ϑρῆνον ϑέλω 

ἐμὸν τὸν αὐτῆς. ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι 

apüc ὕστατον φῶς τοῖς ἐμοῖς τιμαύόροις 

ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ 

δούλης ϑανούσης εὐμαροῦς γειρώματος. 1925 
δ. , ΄ 2 2 Me i Ὰ à» βρότεια πράγματ᾽ - εὐτυχοῦντα μὲν 

σχιά τις ἂν τρέφειεν- εἰ δὲ δυστυγοῖ, 

1307. διὰ τέ, φησί, τὸ φεῦ εἴρηκας; εἰ μὴ éxgofly γάρ, πῶς 

λέγεις τὸ φεῦ; ἐκ τούτου γὰρ τὸ ἔφευξας ἐσχημάτισεν. 1311. 

τὸν ἀπὸ Συρίας λιβανωτόν. — ὃ λέγεις. φησίν, οὐκ ἔστι ϑυμέαμα, 

νῦν δὲ τεϑυμέαται ὁ δόμος. 1315. οὐ δυσχεραίνω, φησίν, ὡς 

ὄρνις ϑέλουσα εἰς καλιὰν εἰσελθεῖν xal ϑῆρά τινα φοβουμένη. 1519. 

φιλιοῦ μαι. 

1308. φόβον fg, φόβον ἢ. 1816. ἄλλως: ϑανούσῃ Hermann: ἀλλ 
ὡς ϑανούση libri. 1321. ἔστ᾽ g. 1322. ἡλίου Iacob. 1323sq. 
ad hunc locum vel interpolatum vel lacunosum glossam Hesychi 4exeó- 

otc* Ψιλοῖς, ἀπαρασχεύοις. Aloy0Aoc'Ayayuénuvovc refert Hermann. 1924. 

τοῖς, ex τοὺς ut videtur factum, f. 1397. ἂν τρέψειεν Porson: dv 

τρέφειεν libri. δυστυχοῖ Blomfield: δυστυχῆ libri. 
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βολαῖς ὑγρώσσων σπόγγος ὥλεσεν γραφήν. 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐχείνων μᾶλλον οἰχτείρω πολύ. 
οὐ - » 

X0. τὸ μὲν εὖ πράσσειν ἀχόρεστον ἔφυ 1330 

πᾶσι βροτοῖσιν - δαχτυλοδείχτων δ᾽ 
» 2» Lh Y c] (9 οὔτις ἀπειπὼν εἴργει μελάϑρων, 

Ec 2 75 ^N m; 

μηχέτ᾽ ἐσέλθδῃς, τάδε φωνῶν. 
N - ^t Y ec - YN 

xat τῷδε πόλιν μὲν ἑλεῖν ἔδοσαν 

μάχαρες Πριάμου, 1335 

ϑεοτέμητος δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱχάνει" 

νῶν δ᾽ εἰ προτέρων atu! ἀποτίσει 

χαὶ τοῖσι ϑανοῦσι ϑανὼν ἄλλων 

ποινὰς ϑανάτων ἐπιχρανεῖ, 

τίς ἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 1340 
b] , 

δαίμονι φῦναι τάδ᾽ dxobov; 

ATL Af πὴ ; À , Ἐς : ὦμοι, πέπληγμαι χαιρίαν πληγὴν ἔσω. 

X0. σῖγα: τίς πληγὴν ἀυτεῖ χαιρίως οὐτασμένος:; 

AI. «pot μάλ᾽ αὖϑις, δευτέραν πεπληγμένος. 

X0. τοὔργον εἰργάσϑαι δοχεῖ μοι βασιλέως οἰμώγμασιν" 1345 

ἀλλὰ χοινωσώμεϑ᾽ ἄν πως ἀσφαλῇ βουλεύματα. 

X0. 1. ἐγὼ μὲν ὑμῖν τὴν ἐμὴν γνώμην λέγω, 

1331. οὐδὲ τῷ δακτύλῳ τις παραδεικνὺς αὐτῷ ἀποστήσει τοῦ 

οἴκου" οὐ γάρ ποτέ τι τοιοῦτον ὑποπτεύσει. 1347. πεντεκαίδεκα 

εἰσὶν οἱ τοῦ τραγικοῦ γοῤοῦ ὑποχριταὶ καὶ ἕχαστος αὐτῶν δίστιχον 

γνώμην λέγει" εἰπόντων δὲ τῶν ιβ΄. moly xat τοὺς πεντεχκαέδεκα εἰ- 

πεῖν, προλαβοῦσα ἐξῆλϑεν v Κλυταιμνήστρα. ἀμέμητον γὰρ μετὰ τὸ 

πάντας εἰπεῖν τὰς οἰχείας γνώμας ὥσπερ ἀπὸ συνθήματός τινος τότε 

ἐξελϑεῖν τὴν γυναῖχα. ἐπίτηδες δὲ τὴν διακοπὴν ἐποίησεν ὃ ποιητὴς 

1328. βουλαῖς g. ὥλεσε libri. 1330. πράσσειν Porson: πράττειν 

libri. 1331. βροτοῖσιν Pauw: βροτοῖς libri. δαχτυλοδειχτῶν libri. 

1933. μηχέτ᾽ ἐσέλϑης Hermann: μηχέτε δ᾽ εἰσέλϑης libri. 1338. fort. 
ἄλλος. 1339. (ἄγαν ἐπιχρανεῖ h), ἐπιχράναι Keck. 1340. τίς ποτ᾽ 
ἂν E AIAhrens. 1343. hemichorii dux, 1345 sq. coryphaeus recitare 
videtur. 1345. εἐργᾶσϑαι libri. 1346. χοινωσώμεϑῃ ἔμπας Emperius. 
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ΝΥ hd ^ ἢ , - ,F / , 

πρὸς δῶμα δεῦρ᾽ ἀστοῖσι: χῃρύσσειν βοήν 

ΧΟ. 5 
5 í^ow τ ΄ ΄ 3, 5. E ^ EJ 

. ἐμοὶ δ᾽ ὅπως τάχιστά γ᾽ ἐμπεσεῖν δοχεῖ 
M - Ὅν Ius ' , L4 

χαὶ πρᾶγμ᾽ ἐλέγγειν σὺν νεορρύτῳ ξίφει. 1350 

X0. 3. χἀγὼ τοιούτου γνώματως χοινωνὸς ὧν 

φηφίξομαί τι δρᾶν" τὸ μὴ μέλλειν δ᾽ ἀχμή €T € - ἐκ 

X0. 4. ὁρᾶν πάρεστι" φροιμιάξονται γὰρ ὡς 

τυραννέδος σημεῖα πράσσοντες πόλει. 

X0. 5. γρονίζομεν ydo: ot δὲ τῆς μελλοῦς χλέος 1355 

πέδοι πατοῦντες οὐ χαδεύδουσιν yep. 

ΧΟ. 6. οὐχ οἶδα βουλῆς ἥστινος τυγὼν λέγω. / RE : 
τοῦ δρῶντός ἐστι xai τὸ βουλεῦσα: πέρι. 

ΧΟ. 7. χἀγὼ τοιοῦτός εἰμ᾽, ἐπεὶ δυσμηχανῶ 

λόγοισι τὸν ϑανόντ᾽ ἀνιστάναι πάλιν. 1360 

ΧΟ. 8. ἢ xat βίον τείνοντες ὧδ᾽ ὑπείξομεν 

δό Ξ ἘΣ pant δόμων χαταισγυντῆρσι τοῖσδ᾽ ἡγουμένοις: 

ΧΟ. 9. ἀλλ᾽ οὐχ üvsxtów, ἀλλὰ χατϑανεῖν xpacsi: Ἵ 

΄ ι - m Ἂν ^N πεπαιτέρα γὰρ μοῖρα τῆς τυραννίδος. 

ΧΟ. 10. ἢ γὰρ τεχμηρίοισιν ἐξ οἰμωγμάτων 1365 

δυοῖν στοχαζόμενος, μήτε αἰσχρὰν ϑέλων ποιῆσαι τὴν xpíaty τῶν ὑπη- 

χόων προεμένων τὸν βασιλέα μήτε ἐπικίνδυνον τὴν πρᾶξιν προπετῶς 

εἰσιόντων εἰς τὰ βασίλεια. εἰσὶ δὲ οὗ ἕκαστον ὀχτάστιχον ἕνός φα- 

σιν εἶναε στοέχου τοῦ γοροῦ, ἵνα τρεῖς ὄντες οἵ στοῖχοι ἀνὰ τεσσά- 

ρων διστέχων εἴπωσιν" εἰς τρεῖς γὰρ στοέχγους διαιρεῖταε ὃ γορὸς 

ἐξ΄ ὧν ὑποχριτῶν. 1357. οὐχ οἶδα, φησίν. ποίαν εἰπὼν βουλὴν 

ἐπιτύχω: κἂν γὰρ prc πρᾶξαι οὐ δύναμαι: ἀνήνυτος δὲ 

δέχα πράξεως 7 βουλή. 1864. ὡριμωτέρα, γλυκυτέρα. ἡδύτερος, 

φησίν, ὃ ϑάνατος ὁ ὑπὲρ τῶν δεσποτῶν τῆς τυραννέδος. 

1355. οἱ 02, τῆς μελλούσης χλέος fg, οἱ δὲ, μελλούσης χλέος h, ὧδε 

τῆς μελλοῦς γάριν Trypho περὲ τρόπων IIl p.196 Speng. 1356. 
πέδοι Hermann: zsóov libri. χαϑεύδουσι f. 1361. re(vovreg Canter: 

χτείνοντες libri. 1963. χρατεῖ Casaubonus: χράτεε libri. 1365. 
τεχμήρι᾽ ἔστιν ; 7j ̓ ξ Weil. 
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μαντευσόμεσϑα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος; 

ΧΟ. 11. σάφ᾽ εἰδότας yo?» τῶνδε δυμοῦσϑαι πέρι" 

τὸ γὰρ τοπάξειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. 

ΧΟ. 12. ταύτην ἐπαινεῖν πάντοϑεν πληϑύνομαιε, 

τρανῶς ᾿Δτρείδην εἰδέναι χυροῦνϑ᾽ ὅπως. 1370 

KA. πολλῶν πάροιϑεν χαιρίως εἰρημένων 

τἀναντί᾽ εἰπεῖν οὐχ ἐπαισχυνθϑήσομαι. 

πῶς γάρ τις ἐγϑροοῖς ἐγϑθρὰ πορσύνων, φίλοις πως γα) c eyupote ἐχῦρα T0, y tA 

δοχοῦσιν εἶναι, πημονῆς ἀρχύστατ᾽ ἂν 

φράξειεν ὕφος χρεῖσσον ἐχπηδήματος: 1375 
2 Χ ΠΥ] Σ M Oa? 2 5 , ΄ 

ἐμοὶ δ᾽ ἀγὼν ὅδ᾽ οὐχ ἀφρόντιστος πάλαι 
, , νείχῃης παλαιᾶς ἦλϑε, σὺν γρόνῳ γε μήν" 

σ ΔῈ] Y 2 P d 2 2 » 25» ΄ ἕστηχα δ᾽ ἔνϑ᾽ ἔπαισ᾽ ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. 

οὕτω δ᾽ ἔπραξα, χαὶ τάδ᾽ οὐχ ἀρνήσομαι, 

ὡς μήτε φεύγειν μήτ᾽ ἀμύνεσθαι μόρον. 1380 
» H ^n5 o , ΄ ἄπειρον ἀμφίβληστρον, ὥσπερ ἰγϑύων, 

περιστιγίξω, πλοῦτον εἵματος xaxóv. 
, ΝΖ M , S om ; ΄ 

παίω 0€ νιν Otg^ x&v δυοῖν οἰμωγμασιν 

1869. ἐπαινοῦμεν διαφόρως ταύτην τὴν γνώμην, τὸ μαϑεῖν ἐν 

οἵᾳ ἐστὲ καταστάσε: ὃ βασιλεύς. 1373. πῶς τοῖς ἐχϑροῖς, φησέν, 

ἐπηρεάσαι τις δύναται, ὅταν φίλοι δοκῶσιν, εἰ μὴ 0€ ἀπάτης; τὸ δὲ 

»0doc χρεῖσσον ἐκπηδήματος« τοῦτο σημαένειν βούλεται, ὅτε ὃ φιλι- 

χὸς (φιλικῶς Heimsoeth) ὑπερχόμενός τινα καὶ ἀπατῆσα: βουλόμενος 

εἰς ἄφυκτον φραγμὸν ἐμπλέχει αὐτὸν τῆς ἀπάτης, ὡς μὴ δύνασϑα: 

ὑπερβαλέσϑαει αὐτόν - τροπικῶς δὲ ταῦτα λέγει συνήϑως. - 1374. 

ἄφυκτον. 1380. οὐ φεύγω. φησίν, οὐδὲ τὴν πρᾶξιν ἀρνοῦμαι. 

οὕτως αὐτὸν ἐφόνευσα ὡς μήτε δύνασϑαι φεύγειν μήτε ἀμύνασϑαι. 

1367. ϑυμοῦσϑαι EATAhrens: μυϑοῦσϑαι libri. 1374. πημονῆς 

Auratus: πημονὴν libri. ἀρχύστατ᾽ à» Elmsley: ἀρχύστατον libri. 1578. 
φρέξειεν g. 1377. νείχης Heath: νέχης libri. 1378. ἔπεσ᾽ f. ἐξειρ- 
γασμένοις, c ex p facto, f. 1380. ἀμύνεσϑαι Victorius: ἀμύνασϑαε 

libri. 1382. περιστοιχίξων f, περιστιχίξων g. 1388. οἐμωγμάτοιν 

Elmsley. 

Aeschylus ed. Wecklein. 21 
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μεϑῆχεν αὑτοῦ χῶλα' xat πεπτωχύότι 

τρίτην ἐπενδίδωμι, τοῦ χατὰ γϑονὸς 1385 
e - - 

Aidou νεχρῶν σωτῆρος εὐχταίαν γάριν. 

οὕτω τὸν αὑτοῦ ϑυμὸν δρμαίνει πεσών" 

χἀχφυσιῶν ὀξεῖαν αἵματος σφαγὴν 

βάλλει μ᾽ ἐρεμνῇ φαχάδι φοινίας δρόσου, 

χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ διοσδότῳ τ 1390 

γάνει σπορητὸς χάλυχος ἐν λοχεύμασιν. 
e τα Ὁ] 3 , , 2 , FN 

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων, πρέσβος Apysiov τόδε, 

γαίροιτ᾽ ἄν, εἰ γαίροιτ᾽, ἐγὼ δ᾽ ἐπεύχομαι. 
3 Δ ἊΨ», , σ 3 ΄ ^ 

εἰ δ᾽ ἦν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδειν νεχρῷ, 
“Δ Ἃ ^ , 2’ ΄ ἊΝ, Χ 3 τῷδ᾽ ἂν διχαίως ἦν, ὑπερδίχως μὲν οὖν. 1395 

- —- 2 5 δ ’ὕ - [rd τοσῶνδε χρατῆρ᾽ ἐν δόμοις χαχῶν ὅδε 
qun 5 , 3 A] P] , ΄ 

πλήσας ἀραίων αὐτὸς ἐχπένει μολών. 

X0. ϑαυμάξομέν σου γλῶσσαν, ὡς ϑρασύστομος, 
c £3.53) 5, EN 569 sy PA DQUMEN I ὟΣ 
ἥτις τοιόνδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὲ χομπάξεις λόγον. 

- A ES € 2 » 

KA. πειρᾶσϑέ μου yovamxócg ὡς ἀφράσμονος. 1400 
OS ae E p M ^ 25; ἐγὼ δ᾽ ἀτρέστῳ χαρδίᾳ πρὸς εἰδότας 

λέγω: σὺ δ᾽ αἰνεῖν εἴτε με φέγειν ϑέλεις 
σ C2 , 5 3 , 2 * ὅμοιον. οὗτός ἐστιν Ayapéíuvow, ἐμὸς 

πόσις, νεχρὸς δὲ τῆσδε δεξιᾶς γερὸς 
Y ^ , ΄ ΔῸΣ -w X - 
ἔργον, Otxatac cExrOVOC. T4O (00 ἔχει. 1405 

sir. XO. τί xaxóv, ὦ γύναι, 

1393. ἐπεύχομαι γαέρειν ὑμᾶς ἢ καυχῶμαι: δηλονότι γχαέρειν. 

1896. ἤγουν ἐν φόνῳ, πλήσας χρατῆρα ὃ ᾿ἀγαμέμνων αὐτὸς πρῶτος 

ἐλθὼν nive. 1406. τή κακόν, ὦ γύναι, ἐδεστὸν, ἤτοι βρώσιμον, 

ἢ πόσιμον χτησαμένη ἐκ ϑαλάσσης ὁρμώμενον ἔμαϑες τοιαῦτα ποι- 

&y ϑύματα. 

1384. αὑτοῦ lVossius: αὐτοῦ libri. 1386. Διὸς νεχρῶν Enger. 
1387. αὐτοῦ libri. ὀρυγάνει Hermann. 1390 sq. διοσδότῳ γάνει Porson: 
διὸς νότω γᾶν (ya» superscr. ἡ h) ei libri. 1391. σπόρητος 1107]. ^ 1395. 

τῷδ᾽ Tyrwhitt: τάδ᾽ libri. 1396. τοσόνδε Blomfield. 1397. fort. 
στήσας. 1400. μου omisit g. 1405. (διχαίως h). 1406 — 11. 

χϑονοτρεφὲς | . . ῥύσας | . . ϑύος | . . ἀπέταμες | . . ἀστοὶς | f. 
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γϑονοτρεφὲς ἐδανὸν ἢ ποτὸν 

πασαμένα ῥυτᾶς ἐξ ἁλὸς ὄρμενον 

τόδ᾽ ἐπέϑου ϑύος δημοϑρόους τ᾽ ἀράς; 

ἀπέδιχες, ἀπέταμες — ἀπόπολις δ᾽ ἔσῃ — 1410 

μῖσος ὄβριμον ἀστοῖς. 

ΚΑ. νῦν μὲν διχάζεις àx πόλεως φυγὴν ἐμοὶ 

xai μῖσος ἀστῶν δημόϑρους τ᾽ ἔχειν ἀράς, 

ἡδὲν τότ᾽ dvOpi τῷδ᾽ ἐναντίον φέρων" 
[4] , ὃς οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μύρον, 141 

e 

μήλων φλεόντων εὐπόχοις νομεύμασιν,͵ 
y e - “2 ΄ Pl ' 
ἔϑυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 

ὠδῖν᾽, ἐπῳδὸν Θρηχίων ἀημάτων nn E px LT cL E 
οὐ τοῦτον éx γῆῇς τῆσδε χρῆν σ᾽ ἀνδρηλατεῖν, 

΄ » 2 Ψ ΄ ΝΜ] 2 “Ὁ 

μιασμάτων ἅποιν ; ἐπῆχοος ὁ ἔμων 1420 

ἔργων διχαστὴς τραχὺς εἰ, λέγω δέ σοι 

τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν, ὡς παρεσχευασμένης 
2 € - , M ΄ 2 2 “Ὁ ἐχ τῶν ὁμοίων, γειρὲ νιχήσαντ᾽ ἐμοῦ 

ἄρχειν" ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν χραίνῃ ϑεύός, 

γνώσῃ διδαχϑεὶς ὀφὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 1425 

antistr. XO. μεγαλόμητις εἶ, 

1414. κατ᾽ οὐδὲν μεμφόμενος τῷ Ayapépyow ὅτε τὴν ἐμὴν ϑυ- 

γατέρα ᾿Ιφιγένειαν ἔκτεινεν ὡς πλούσιος ποιμὴν πολλὰ ἔγων ϑρέμματα 

ϑύσειεν ξξ αὐτῶν (9 y. 1416. πληϑυνόντων. 1422. ἀναγκαίως 

(l. καιρίως) ἀπειλεῖ, ἵνα ἐκεῖνοι τὸ ἀμφέβολον τῆς μάχης φυλάξωνται. 

1408. ῥυτᾶς Stanley: ῥύσας (ῥυσᾶς) libri. ὄρμενον Abresch: ópó- 

μενον (ὀρώμενον h) libri. — 1409. (ἐπεύϑου ἢ). 1410. EE f, LE 

usc h. ἀπέδιχέ σ᾽, ἀπέταμέν σ᾽ Wieseler. ἀπόπολις Seidler: ἄπολες libri. 

1411. ὄμβριμον libri. ἀστῶν Weil. 1414. οὐδὲν corr. ex οὐ σὺν f. 

τότ᾽ lVossius: τόδ᾽ libri. 1416. εὐτόχοις, forte ut videtur ex εὐπό- 

xotg factum, g. 1417. αὐτοῦ libri. 1418. ἐπωδὴν g. θΘρηχίων ἀημά- 

των Canter: ϑρηχίων τὲ λημμάτων libri. 1419. χρῆν Porson: γρή libri. 

1420. βιασμάτων g. 1422 delet Enger. 1424. xodvy Herwerden. 

1426 —32. περίφρονα |. . τύχα | . . ὀμμάτων | . . χρὴ | . . τέσαε | f. 

21* 
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περίφρονα δ᾽ ἔλαχες, ὥσπερ οὖν 

φονολιβεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται 

λίπος ἐπ᾿ ὀμμάτων αἵματος εὖ πρέπειν" 
5: » Y B s Z , 
ἀτίετον ἔτι σὲ yp στερομέναν φίλων 1430 

τύμμα τύμματι τῖσαι. 

KA. xai τήνδ᾽ ἀχυύεις ὁρχίων ἐμῶν ϑέμιν" 

μὰ τὴν τέλειον τῆς ἐμῆς παιδὸς Δέχην, 
P d ΄ - ^ 

Ἄτην "Epwóv δ᾽, αἷσι τόνδ᾽ ἔσφαξ᾽ ἐγώ, 

οὔ μοι φόβου μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖ, 1435 
σ ^, 3 ΡΞ 2 » & , 5 — ἔφ ἂν αἴϑῃ πὺρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς 

ἄϊχεισϑος, ὡς τὸ πρόσϑεν εὖ φρονῶν ἐμοί. 

οὗτος γὰρ ἡμῖν ἀσπὶς οὐ σμιχρὰ ϑράσους. 
e * -“ M5 d 

χεῖται γυναιχὸς τῆσδε λυμαντήριος, 

Χρυσηίδων μείλιγμα τῶν ὕπ᾽ iw, 1440 

5 - αἰγμάλωτος ἦδε xai τερασχόπος 

t ἤλεχτ 00e À τηλό xai χοινόλεχτρος τοῦδε ϑεσφατηλόγος, 

πιστὴ ξύνευνος. ναυτίλων δὲ σελμάτων 

ἰσοτριθής. ἄτιμα δ᾽ οὐχ ἐπραξάτην᾽ 

ὃ μὲν γὰρ οὕτως. ἣ δέ cot χύχνου δίχην 1445 

τὸν ὕστατον μέλῴφασα ϑανάσιμον γόον 
us 37 Ὁ, 2 ^ Ν᾽ 2 Ps χεῖται φιλήτωρ τοῦδ᾽, ἐμοὶ δ᾽ ἐπήγαγεν 

»s ig ΄ - 5 - Mw 

εὐνῆς παροφώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῆς. 

1428. μα ίνεταί σου ἡ φρὴν ὥστε ἀπολέσϑαι (l. ἀγάλλεσϑαῦ) ἐφ᾽ 

ᾧ δέδρακας. ἐπίκειται δέ σου τῷ προσώπῳ καϑαρὸν τὸ αἶμα ὥστε 

τὸν φονεύοντά σε μὴ ἐγκαλεῖσϑαι. 1447. 7j (om. Vict.) ex φυχῆς 

φιλουμένη (τῷ Ἄγαμέμνον: add. Vict.). 1448. πὴν ἐχ περιου- 

σίας τρυφήν. 

1429. Aixoc libri. πρέπειν EAIAhrens: πρέπει libri. 1430. à»- 

τίετον Í g. 1431. τύμματι I Vossius: τύμμα libri. τέσαι libri. 1434. 

ἐριννύν libri. 1435. φόνου Vossius. 1436. ἐμῆς Porson: ἐμάς libri. 

1438. μιχρὰ libri. 1442. 5 pro xat Karsten. 1444. ἰσοτριβής Pauw: 

ἱστοτρίβης libri. 1447. φιλήτως f. 1448. fort. εὐνὴν (sic I Vossius) 

.. τήνδ᾽. παροφώνημα Casaubonus: παροφόνημα libri. 



sir. 1. XO. 

ΚΙ. 

antistr. 1. ΧΟ. 

AGAMEMNON. 

φεῦ, τίς ἂν ἐν τάγει, μὴ περιώδυνος, 

μηδὲ δεμνιοτήρης, 
/ »j DAN 7 b 2 e - μόλοι τὸν αἰεὶ φέρουσ᾽ ἐν ἡμῖν 

Motp' ἀτέλευτον ὕπνον, δαμέντος 

φύλαχος εὑμενεστάτου καὶ 

πολλὰ τλάντος γυναιχὸς διαί: 

πρὸς γυναιχὸς δ᾽ ἀπέφϑισεν βίον. 
ἍΝ , τ "Ej , 

ἰὼ παρανόμους ᾿λένα, 

μία τὰς πολλάς, τὰς πάνυ πολλὰς 
/ JJ », A 2 € ^ / φυγὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ. 

νῦν δὲ τελείαν πολύμναστον 
P] , 2 LU » ἐπηνδίσω δὲ αἷμ’ ἄνιπτον, 
σ 3 p" 2] NA 

ἥτις ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις 

ἔρις ἐρίδματος ἀνδρὸς οἰζύς. 

μηδὲν ϑανάτου μοῖραν ἐπεύγου 

τοῖσδε βαρυνϑείς" 
Ν᾽ 35 C ΄ ΄ 2 ἐξ 

μηδ᾽ εἰς βλένην χότον ἐχτρέφηῃς, 

ὡς ἀνδρολέτειρ᾽, ὡς μία πολλῶν 

ἀνδρῶν φυγὰς Δαναῶν ὀλέσασ᾽ 
3 RE »* Ψ 

ἀξύστατον ἄλγος ἔπραξεν. 

δαῖμον, ὃς ἐμπίτνεις δώμασι xal διφυί- 

οιἱσι Τανταλίδαισιν, 

325 

1450 

1455 

1460 

1465 

1470 

1470. ἢ (om. Vict.) "4zpe? καὶ θυέστῃ, ἢ Ayau£nvoyt καὶ MeveAdo. 

1449. priores partes trium stropharum et antistr. chori tres ordines, 

ephymniorum autem anapaestos coryphaeus, melica totus chorus canere vi- 

detur. 1451. fort. φέρουσ᾽ ὄνησιν. 

1454. πολέα C GHaupt. διά h. 
E458 dol. 
Blomfieldio et zapávouc Hermann, fort. i$ σὺ παρώνυμος obe. 

1455. βίον delebat olim Hermann. 

1452. ὕπνὸν corr. ex ὕμνον f. 

1456 

τὰς πολλὰς | . . φυχὰς | . . Τροίᾳ | f. 1456. ἐὼ tà cum 

1458. 

ὀλέσας f g. 1459sq. ἐπὴν ϑέσω (quod delevit eadem manus lineola 
transversa) | ἐπηνϑίσω. . ἄνιπτον | f. 1462. ὀϊξζύς libri. 1465. 
ἐχτρέχγης f. 1467. ὀλέσαν f g. 1469sq. ἐμπέτνεις Canter: ἐμ- 

πίπτεις libri. διφυίοισι Hermann: διφυεῖσι libri. 

. τανταλίδεσιν | f. 

τανταλίδεσιν fg. xai| 
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χράτος ἰσόψυχον ἐχ γυναιχῶν 

χαρδιόδηκτον ἐμοὶ χρατύνεις. 

ἐπὶ δὲ σώματος δίχαν μοι 
2 m * 5 , χόραχος ἐγϑροῦ σταϑεὶς ἐννόμως 

ὕμνον ὑμνεῖν ἐπεύχεται. 1475 
- AD v , , 

ΚΙ. νῦν δ᾽ ὥρϑωσας στόματος γνώμην, 

τὸν τριπάχυντον 
, , - ^ mof 

δαίμονα γέννης τῆσδε χιχλήσχων. 

ἐχ τοῦ γὰρ ἔρως αἱματολοιχὸς 
, , ^ — 

νεέρᾳ τρέφεται, πρὶν χαταλῆξαι 1480 

τὸ παλαιὸν ἄχος, νέος ἰχώρ. 

str. 2. ΧΟ. ἢ μέγαν οἴχοις τοῖσδε 
EA N ΄ 3 t 

δαίμονα xai βαρύμηνιν αἰνεῖς, 

φεῦ φεῦ, xaxov αἶνον ἀτη- 

ρᾶς τύχας ἀχορέστου" 1485 

ἐὼ i$, διαὶ Διὸς 

παναιτίου πανεργέτα. 
, ' - » Y - 

τέ γὰρ βροτοῖς ἄνευ Διὸς τελεῖται; 
, ^ 2 5 , , 2 ví τῶνδ᾽ οὐ ϑεόχραντόν ἐστιν; 

ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεὺ. 1490 

πῶς σε δαχρύσω; 

1471. Κλυταιμνήστραν καὶ EAÉvg» (Κλυταιμνήστρας καὶ ἔλένης 

Vict.) λέγει, αἱ κατὰ φαυλότητα ἴσας τὰς φυχὰς ἔχουσι. 1414. 

ὡς κόραξ ἐσϑέων νεχρὸν (νεχρῶν Vict.) σῶμα βοᾷ, οὕτω καὶ ὃ δαξ- 

pov ἐχνόμως δικάσει, παρὰ τὸ δίκαιον. 1418. διὰ τὸ εἰς τὸν 

δαίμονα ἀποτείνεσϑαι τὸν παλαιόν: ἐχεῖνος γὰρ αἴτιος καὶ τοῦ φό- 

νου τούτου. 

1471. φϑισίψυχον A Ludwig. 1472. χαρδιόδηχτον Abresch: xap- 
día δηχτὸν libri. 1473. μοι delet Dindorf. 1474. ἐχνόμως h. 

Post 1475 iterat 1456 —62 ut ephymnium Burney. 1477. τριπάχυν- 

τον Bamberger: τριπάχυιτον libri. 1478. γεέννης fg, γέννας h. 1480. 
νεέρᾳ Wellauer (νεέρῃ Casaubonus): vetpet libri. 1487. πανεργέταν 

f g. 1490sq. ἐὼ | . . δαχρύσω | f. 1490 et 1514. io semel f g. 
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φρενὸς ἐχ φιλίας τέ ποτ᾽ εἴπω; 
AD 2 χεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷδ 

3 m , , 2 , ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 

ὥμοι μοι χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 1495 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 
2 ' 2 ΄ , ἐχ γερὸς ἀμφιτόμῳ βελέμνῳ. 

, - H ^N » , pe 

ΚΑ. αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐμόν 

μηδ᾽ ἐπιλεχϑῇς 

᾿4γαμεμνονίαν εἶναέ μ᾽ ἄλογον. 1600 

φανταζόμενος δὲ γυναιχὶ νεχροὺ 

τοῦδ᾽ ὃ παλαιὸς δριμὺς ἀλάστωρ 

᾿τρέως γαλεποῦ ϑοινατῆρος 

τόνδ᾽ ἀπέτισεν 

τέλεον νεαροῖς ἐπιϑύσας. 1ὅ05 

antistr. 2. XO. ὡς μὲν ἀναίτιος εἶ 

τοῦδε φόνου τίς ὃ μαρτυρήσων:; 

πῶ πῶ; πατρόϑεν δὲ συλλή- 

πτωρ γένοιτ᾽ ἂν ἀλάστωρ. 

βιάξεται δ᾽ ὁμοσπόροις 1510 

ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων 

μέλας Ἄρης. ὅποι δὲ xat προβαίνων 

πάγνᾳ χουροβόρῳ παρέξει. 

ἰὼ ἰὼ βασιλεῦ βασιλεῦ, 

1499. μὴ νόμιζε ἐμὲ εἶναι, φησίν, ἄλοχον τοῦ "Ayap£uvovoc, ἀλλὰ 

φανὲν εἴδωλον τοῦ τιμωρητικοῦ δαίμονος ὁμοιωϑὲν ἐμοὶ ἀπήτησε τὸν 

Ἀγαμέμνονα τὸν φόνον τοῦ Ἀτρέως τοῦ ϑοινήσαντος τὸν θυέστην καὶ 
ς Y μὰ ΄ , ^ 2 ^ , οἱονεὶ εὐωχέαν ποιήσαντος τὰ ἐκείνου τέκνα. 

1492 et 1516. (xor? ἄρ᾽ εἴπω; h). 1494 et 1518. (ἐχπνείων h). 

1495. pot | . . ἀνελεύϑερον | f. 1495 et 1519. (ἀνελεύϑερα h). 1490. 

δαμεὶς (δάμαρτος, Enger. 1498. (τοὔργον ἐμὸν τόδε; h). 1499. 
ἐπιλέξης G Vossius. ^ 1505. (νεχροῖς h). 1608. (δὲ omisit h). 1610. 
fort. λιάξεται. 1512. ὅποι δίχαν Scholefield (δίκην Butler). προβαίνων 

Canter: προσβαίνων libri. 1513. πάχνᾳ Hermann: z&yva libri. 1514. 

chori nota praefixa in f, hemichorii in g. 
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πῶς σε δαχρύσω; 1515 

φρενὸς ἐχ φιλίας τέ ποτ᾿ εἴπω; 

χεῖσαι δ᾽ ἀράχνης ἐν ὑφάσματι τῷ δ᾽ 
» m , , 2 , ἀσεβεῖ δϑανάτῳ βίον ἐχπνέων. 

ὥμοι μοι χοίταν τάνδ᾽ ἀνελεύϑερον 
, , * 

δολίῳ μόρῳ δαμεὶς 1520 
2 ' P] , " 7 ἐχ γερὸς ἀμφιτόμῳ βελέανῳ. 

ΚΑ. [οὔτ᾽ ἀνελεύϑερον οἶμαι ϑάνατον 

τῷδε γενέσϑαι.] 
55 Ἁ Ll b 437 » 

090€ γὰρ οὐτος θολίᾶν ἀτὴν 
»ν v 3 

οἴχοισιν zx; 1525 

ἀλλ᾽ ἐμὸν ἐχ τοῦδ᾽ ἔρνος ἀερϑὲν 

τὴν πολύχλαυτόν τ᾽ ᾿]φιγένειαν, 

ἄξια δράσας ἄξια πάσχων 
b “σον ) , 

μηδὲν ἐν Adou μεγαλαυχεέτω, 

ξιροδηλήτῳ 1530 

ϑανάτῳ τίσας ἅπερ, ἥρξεν. 

str. ὃ. X0. ἀμηγανῶ φροντέδος στερηϑεὶς 

εὐπαλάμων μεριμνᾶν 

ὅπᾳ τράπωμαι, πίτνοντος οἴχου. 
Ὁ ΙΧΖΧΆᾺ , NJ v 2 ET d ; ^ AT 

δέδοιχα δ᾽ ὄμβρου χτύπον δομοσφαλὴῆ 1535 
A] [4 , Ἁ bI 37 

τὸν αἱματηρόν: φεχὰς δὲ λήγει. 

δίχα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλο πρᾶγμα ϑηγάνε: βλάβης 

πρὸς ἄλλαις ϑηγάναις μοῖρα. 

1518. εὐσεβεῖ f. 1519sq. ἀνελεύ | Sepov . . δαμεὶς | f. 1522sq. 

spurios iudicavit Seidler. 1525 — 31. τοῦδ᾽ . . πολύχλαυτόν | τ᾽... Ópá- 
σας |. . ἅδου | . . ξιροδηλήτω | . . ἦρξεν | f. 1527. τῆς πολυχλαύτης 
Ἰιφιγενείας Hermann. 1628. ἄξια δράσας Hermann: ἀνάξια δράσας 
libri. 1531. ἔρξεν Spanheim. 1532. (φροντίδων h). 1538. 
εὐπαλάμων μεριμνᾶν Enger: εὐπάλαμνον (εὐπάλαμον Porson) μέριμναν 

Y ἢ 

libri. 1534. ὅπα h. 1535. δημοσφαλὴ g. 1537. δίχη f, δίχα 
ἢ 

8, δίχᾳ ἢ. ϑηγάνει Hermann: ϑήγει libri. 1588. μάχαιραν Mus- 

gravius. 
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io γᾶ γᾶ, εἴϑε μ᾽ ἐδέξω, 
M , D2-3 E 5 , 

πρὶν τόνδ᾽ ἐπιδεῖν ἀργυρυτοίγου 1540 

δροίτης χατέγοντα γαμεύνην. 

τίς ὁ ϑάφων νιν; τίς ὃ ϑρηνήσων; 

ἢ σὺ τόδ᾽ ἔρξαι τλήσῃ, χτείνασ᾽ 

ἄνδρα τὸν αὐτῆς ἀποχωχῦσαι . 

φυγῇ v ἄχαριν χάριν ἀντ᾽ ἔργων 1545 
, 5 , 2 κω 

μεγάλων ἀδίχως ἐπιχρᾶναι; 

τίς δ᾽ ἐπιτύμβιος αἶνος ἐπ᾿ ἀνδρὶ ϑείῳ 

σὺν δαχρύοις ἰάπτων 

ἀληϑείᾳ φρενῶν πονήσει: 

KA. οὐ σὲ προσήχει τὸ μέλημ᾽ ἀλέγειν 1550 

τοῦτο" πρὸς ἡμῶν 

χάππεσε, χάτϑανε, χαὶ χαταϑάφομεν, 

09y ὑπὸ χλαυϑμῶν τῶν ἐξ οἴχων, 
ΤΡ Ὶ , , , , 
ἀλλ᾽ ᾿Ιφιγένειά νιν ἀσπασίως 

, e , - ϑυγάτηρ, ὡς χρή, 1555 

πατέρ᾽ ἀντιάσασα πρὸς ὠχύπορον 

πόρϑμευμ᾽ ἀγέων 

περὶ γεῖρα βαλοῦσα φιλήσει. 

antistr. 3. ΧΟ. ὄνειδος ἥχει τόδ᾽ ἀντ᾽ ὀνείδους. 

δύσμαγα δ᾽ ἐστὶ χρῖναι. 1660 

1539. hemichorii notam habent fg. εἴϑ᾽ ἔμ᾽ fg. 1539 — 47. γᾶ 

γᾶ | . . ἐπιδεῖν | ἀργυροτοίχου | . . γαμεύναν | .. ϑρηνήσων |. . £p£at | 

.. αὑτῆς]. . ἄχαριν | . . ἔργων | . . ézxtxpàvac | . . ἐπιτύμβιος 1. . ϑείῳ] 

E 1541. δροίτας (δροίτας νῦν h) et γαμεύναν libri. 1545. 

Quy; τ᾿ EAIAhrens: φυχὴν libri. 1546. fort. μελέων. 1547. 
hemichorii nota praefixa in fg. Fort. ἐπιτυμβίδιος Atv. 1548. δα- 

xpu (v corr. ex σὴ f, fort. δαχρύοις γεροῖν. 1550. (οὔτε h). μέ- 

λημ᾽ dàéyew Karsten: μέλημα λέγειν libri. 1551sq. χάτϑανε | . . 

χαταϑάφομεν | f. Post 1553 lacunam duorum versuum indicavit Her- 

mann. 1554. ᾿Ιφιγένειά νιν Auratus: ἐφιγένειαν ἵν᾿ libri. 1557. 

ἀχείῶν (factum ex dyatv) g. 1558. γεῖρε Porson. φιλήσει Stanley: 

ἐφλήσῃ libri. 
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φέρει φέροντ᾽, ἐχτίνει δ᾽ ὃ xatyov. 

μίμνει δὲ μέμνοντος ἐν ϑρόνῳ Διὸς 

παϑεῖν τὸν ἔρξαντα" ϑέσμιον γάρ. 

τίς ἂν γονὰν ἀραῖον ἐχβάλοι δόμων; 

χεχύλληται γένος προσάφαι. 1565 

KA. ἐς τύνδ᾽ ἐνέβης ξὺν ἀληϑείᾳ 

χρησμόν. ἐγὼ δ᾽ οὖν 

ἐδέλω δαίμονε τῷ Πλεισϑενιδᾶν 

ὅρχους ϑεμένη τάδε μὲν στέργειν, 

δύστλητά περ ὄνϑ᾽, ὃ δὲ λοιπόν, ἰόντ᾽ 1570 

ix τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν 

τρίβειν ϑανάτοις αὐδϑένταισιν. 

«τεάνων τε μέρος 

βαιὸν ἐγούσῃ πᾶν ἀπόχρῃ μοι 

ἀλληλοφόνους 1575 

μανίας μελάϑρων ἀφελούσῃ. 

Αἴγισϑος. ὦ φέγγος εὗφρον ἡμέρας διχηφόρου, 

φαίην ἂν ἤδη νῦν βροτῶν τιμαύρους 

ϑεοὺς ἄνωϑεν γῆς ἐποπτεύειν ἄγη, 

ἰδὼν ὑφαντοῖς ἐν πέπλοις ᾿βρινύων 1580 

τὸν ἄνδρα τόνδε χείμενον φίλως ἐμοί, 

χερὸς πατρῴας ἐχτίνοντα μηχανάς. 

᾿ἀτρεὺς γὰρ ἄργων τῆσδε γῆς, τούτου πατήρ, 

πατέρα Θυέστην τὸν ἐμόν, ὡς τορῶς φράσαι, 

αὑτοῦ δ᾽ ἀδελφόν, ἀμφίλεχτος ὧν χράτει, 1585 

1562. ϑρόνῳ Schuetz: ypóvo (χρόνῳ) libri. — 1564. àpaiov Hermann: 
pov libri. 1565. πρὸς dra Blomfield. Post 1565 iterat 1539 —49 ut 
ephymnium Burney. 1566. ἐνέβης Canter: ἐνέβη libri. σὸν g. ^ 1508. 

o 7 
πλεισϑενιδᾶν h. 1569. ϑεμένα ἢ. 1570. δύσπλητά f. (1572 omisit 

h.) 1573. δὲ Auratus. 1573—'15. ἐχούσῃ | . . ἀλληλοφόνους | f. 
1574. μοι Canter: poc δ᾽ libri. 1575sq. μανέας μελάϑρων ἀλληλοφόνους 

Erfurdt. 1579. ἄγη Auratus: dy» libri. 1580. 2v záya Nauck. 
ἐριννύων libri. — 1582. χειρὸς ἢ. — 1585. αὑτοῦ δ᾽ Elmsley: αὐτοῦ τ᾽ libri. 
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ἠνδρηλάτησεν ix πόλεώς τε xai δόμων. 

xai προστρόπαιος ἑστίας μολὼν πάλιν 

τλήμων Θυέστης μοῖραν ηὕρετ᾽ ἀσφαλῆ, 

τὸ μὴ ϑανὼν πατρῷον αἱμάξα: πέδον 

αὑτοῦ" ξένια δὲ τοῦδε δύσϑεος πατὴρ 1590 

"Acpéóc, προϑύμως μᾶλλον ἢ φίλως, πατρὲ 

τὠμῷ, χρεουργὸν ἦμαρ εὐδύμως ἄγειν 

δυχῶν, παρέσχε δαῖτα παιδείων χρεῶν. 

τὰ μὲν ποδήρη χαὶ χερῶν ἄχρους χτένας 

ἔϑρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἀνδραχὰς χαϑήμενος 1595 
y 3 [s] Ν᾽ 5 τέ 352/63 9 , , ' 

ἄσημ᾽" ὃ δ᾽ αὐτῶν αὐτέχ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν 

ἔσϑει βορὰν ἄσωτον ὡς δρᾷς γένει. 

χἄπειτ᾽ ἐπιγνοὺς ἔργον o) χαταίσιον 
P (zs , A im δ᾽ DIDA ' 2 - 

ᾧμωξεν, ἀμπίπτει ἀπὸ σφαγὴν ἐρῶν, 
, ΝΟ » /wW * , μόρον δ᾽ ἄφερτον Πελοπίδαις ἐπεύχεται, 1600 

λάχτισμα δείπνου ξυνδίχως τιϑεὶς ἀρᾷ, 

οὕτως ὀλέσϑαι πᾶν τὸ {]|λεισϑένους γένος. 

ἐχ τῶνδέ σοι πεσόντα τόνδ᾽ ἰδεῖν πάρα. 

χἀγὼ δίχαιος τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς" 
, AJ » » 3 ^ b 5, , M Ξ 

τρίτον γὰρ ὄντα μ᾽ ἐπὶ δέχ᾽ ἀϑλίῳ πατρὶ 1605 
, * » » 5 ΄ 

συνεξελαύνει τυτϑὼν ὄντ᾽ ἐν σπαργάνοις " 

τραφέντα δ᾽ αὖϑις 7 δίχῃη κατήγαγεν. 
EX ES A Ji NM EVA p 7 - » xai τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην ϑυραῖος ὦν, ; 

πᾶσαν συνάψας μηχανὴν δυσβουλίας. 

1594. τὰς διαστάσεις τῶν δακτύλων. 

1588. εὕρετ᾽ libri. 1590. αὐτός Blomfield. (ξενέᾳ h). 1594. 
χρεῶν f. 1595 fort. ἀνδραχὰς δατούμενος. 1596. ἄσημ᾽- ὃ 

δ᾽ Dindorf: ἄσημα δ᾽ libri. 1599. ὥμωξεν corr. ex ὥμωξεν f. ἀμ- 

πίπτει Canter: dv: πέπτει libri. σφαγὴν Auratus: σφαγῆς libri. [100]. 

épà g. 1602. ὀλέσϑαι Tzetzes in Cram. Anecd. Ox. III p. 378 
(ἀρᾶτ᾽ ὀλέσϑαι πᾶν τὸ Πλ γένος): ὀλέσϑη libri, ὀλισϑεῖν Keck. 1605. 

fort. yàp αὐτὸν ὄντα μ᾽ ἀϑλίῳ. 1609. (ξυνάψας h). 



332 AESCHYLI 

ec 3*1 ' M M c 2 , 

οὕτω xaAóv δὴ xai τὸ χατϑανεῖν ἐμοί, 1610 

ἰδόντα τοῦτον τῆς δίχης ἐν ἕρχεσιν. 

X0. AtyuwW', ὑβρέξειν ἐν χαχοῖσιν οὐ σέβω. 

σὺ δ᾽ ἄνδρα τόνδε φὴς ἑχὼν χαταχτανεῖν, 

μόνος δ᾽ ἔποιχτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον" 

00 φημ᾽ ἀλύξειν ἐν δίχῃ τὸ σὸν xd, φημ ἀλὺξ ἔχῃ τὸ σὸν χώρα 1615 

δημορριφεῖς, σάφ᾽ ἔσϑι, λευσίμους ἀράς. 

41. σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος 

χώπῃ, χρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; 
, , -^ e NES NEA AJ 

γνώσῃ γέρων àv ὡς διδάσχεσϑα: βαρὺ 

τῷ τηλιχούτῳ σωφρονεῖν εἰρημένον. 1620 
b Ἁ A Ἁ ^ — y , 

δεσμὸς δὲ xal τὸ γῆρας αἵ τε νήστιδες 

δύαι διδάσχειν ἐξογώταται φρενῶν 
5 , : - e - ἰατρομάντεις. οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν τάδε; 

M , 3 ^ - 

πρὸς χέντρα μὴ λάχτιζε, μὴ πταίσας μογῆς. 
r 4 ' ' e bi , ΄ 

ΧΟ. γύναι, σὺ τοὺς ἥχοντας ἔχ μάγης νέον 1625 

οἰχουρὸς εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχγύνων ἅμα 

ἀνδρὶ στρατηγῷ τόνδ᾽ ἐβούλευσας μόρον; 
Me TM 3 , DS Pas Al. xat ταῦτα τάπη χλαυμάτων ἀρχηγενῆ. 

᾿ρφεὶῖ δὲ γλῶ τὴν ἐναντίαν ἔχεις" ρφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις 
^ 1 AI E: E 3; o9 c z E 0 μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾽ ἀπὸ φϑυγγῆς χαρᾷ, 1680 

Ἁ b Ξ- , [4 

σὺ δ᾽ ἐξορίνας νηπίοις ὑλάγμασιν 
» x ΠῚ AD e ae. - 

ἄξῃ: χρατηϑεὶς δ᾽ ἡμερώτερος φανῇ. 

1617. ἀντὶ τοῦ (om. Vict.) ὑποδεεστέρᾳ καϑέδρᾳ ὦν. οἱ γὰρ 
ζύγιοι (ζυγοὶ Vict.) τῶν ϑαλαμέων ἀνωϑέν εἰσιν. 1624. ἀντὶ τοῦ 

^ 9*4 

παϑών. 

1611. ἐδόντε h. 1613. τόνδε φὴς Pauw: τόνδ᾽ ἔφης libri. Scri- 
bendum ἑχὰς. 1617. νετέρᾳ f. 1621. δεσμόν tg. τὸ ῥῖγος 

Margoliouth. 1622. ἐξοχώτατε g. 1624. πταίσας Butler: πήσας 

libri, παίσας schol. Pind. Pyth. II 173. 1625. scribendum videtur 

γυνὴ σὺ. — μάχης μένων Wieseler. 1626. aiayóvov» Keck: αἰσχύνουσ᾽ 

libri (αἰσχύνας Wieseler). 1630. Zre corr. ex ἦσε (ut vid.) f. 1631. 
νηπίοις Iacob: ἠπίοις libri. 
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" x 

X0. ὡς δὴ σύ pot τύραννος Aprstov ( G7. 

ὃς οὐχ, ἐπειδὴ τῷδ᾽ ἐβούλευσας μόρον, 

δρᾶσαι τόδ᾽ ἔργον οὐχ ἔτλ ἡτοχτόνως: 5 οᾶσαι τόδ᾽ ἔργον οὐχ ἔτλης αὐτοχτόνως: 1635 

Al. τὸ γὰρ δολῶσαι πρὸς γυναιχὺς ἣν σαφῶς" 
, ^ συν Ἀνὰ 2 ' 3 ) , 

ἐγὼ δ᾽ ὕποπτος ἐγϑρὸς 7) παλαιγενής. 

ἐχ τῶν δὲ τοῦδε γρημάτων πειράσομαι 

ἄρχειν πολιτῶν" τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα 

ζεύξω βαρείαις οὔτε μὴ σειραφόρον 1640 

χριϑῶντα πῶλον" ἀλλ᾽ ὃ δυσφιλεῖ σχότῳ 

λιμὸς ξύνοιχος μαλϑαχόν σφ᾽ ἐπόφεται. 
A ^ A » » 2 2 à ΠΣ - M 

X0. ct δὴ τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ ἀπὸ φυχῆς καχῆς 

οὐχ αὐτὸς ἠνάριξζες, ἀλλά νιν γυνὴ 

χώρας μίασμα xat ϑεῶν ἐγχγωρέων 1645 
» , 2 ΄ - ΄ .7 ΄ 
ἔχτειν᾽ : ᾿θρέστης ἀρά που βλέπει φάος, 

ὅπως χατελϑὼν δεῦρο πρευμενεῖ τύχῃ 

ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγχρατὴς φονεύς. 
» 2 » M -Ὁ ΡΞ , 2 P4 e M 20- , Ls 

Al. ἀλλ᾽ ἐπεὶ δοχεῖς τάδ᾽ ἔρδειν xal λέγειν, γνώσῃ τάχα. 

εἶα δή, φίλοι λοχῖται, τοὔργον oby ἑχὰς τόδε. 1660 

ΧΟ. εἶα δή, ξίφος πρόχωπον πᾶς τις εὐτρεπιζέτω. 

41. ἀλλὰ μὴν χἀγὼ πρόχωπος οὐχ ἀναίνομαι ϑανεῖν. 

1635. οὐχ ὑπέμεινας, φησίν, ἢ οὐκ ἐτόλμησας (ἢ o. ἔτ. om. Vict.) 

δρᾶσαι σὺ αὐτὸς τὸ ἔργον μόνος, ἀλλὰ σὸν τῇ γυναικέ. 1641. 
οὐχ ὑποξεύξω τὸν μὴ πειϑαρχοῦντα ὡς κριϑῶντα πῶλον, (ἤγουν 

πέρνα ταῖς χριϑαῖς add. Vict.), ἀλλὰ συγκλείσας xal λιμώττειν ἐάσας 

πραῦνῶ. 

1634. τῶδε βουλεύσας f g. 1637. 3; Porson: ἢ libri. 1638. ἐχ 
τῶν δὲ lacob: ex τῶνδε libri. 1640. μὴν Wieseler. 1641. δυσ- 

φιλεῖ σχότῳ Scaliger: δυσφιλὴς xóro libri. 1649. aóvotxoc g. 1648 

— 1648 post 1627 transfert Heimsoeth, qua re probata v. 1649 cory- 

phaeo tribui debet. 1644. νεν Spanheim: σὼν libri. 1649. fort. 
ἀλλ᾽ ὅπῃ et cum Aurato xo) λέγειν scribendum. 1650. choro dant 

libri; Aegistho reddidit Stanley. . 1651. chori ex Aegisthi nota cor- 

recta in f. 1652. μὴν χἀγὼ Porson: χἀγὼ μὴν libri. zpóxozoc f, 

πρόχοπτος h. 
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X0. δεχομέμρις λέγεις ϑανεῖν σε" τὴν τύχην δ᾽ αἱρούμεϑα. 

ΚΙ. μηδαμῶς, ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ἄλλα δράσωμεν xaxd. 
, MJ ' ,FND 55 3X b , 

ἀλλὰ xai τάδ᾽ ἐ ξαμῆσαι πολλὰ δύστηνον ϑέρος. 1655 

πημονῆς δ᾽ ἅλις y. ὑπάρχει" μηδὲν atuacopecÜa. 

στείγετε δ᾽ οἱ γέροντες πρὺς δόμους πεπρωμένους 

τούσδε, 
χ - ἊΨ , € /WND e 2 , 

πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες χαιρόν " γρῆν τάδ᾽ ὡς ἐπράξαμεν. 
3 Ny , , M NJ Ir d ^ , 2 » 

εἰ δέ τοι Boos γένοιτο τῶνδ᾽ ἅλις, δεγοίμεϑ᾽ ἄν, 
NY A 

δαίμονως γηλῇ βαρείᾳ δυστυχῶς ς πεπληγμένοι. 1660 
δ Ὁ 
ὧδ᾽ ἔχει λύγος γυναιχύς, εἴ τις ἀξιοῖ μαϑεῖν. 

AL ἀλλὰ τούσδ᾽ ἐμοὶ ματαίαν γλῶσσαν ὧδ᾽ ἀπανϑέσαι 

χἀχβαλεῖν ἔπη τοιαῦτα δαίμονος πειρωμένους, 

σώφρονος γνώμης δ᾽ ἁμαρτεῖν τὸν χρατοῦντα . .. 
7 Ν᾽ X0. οὐχ ἂν Apysiov τόδ᾽ εἴη, φῶτα προσσαίνειν χαχόν. 166 

AT 1242? » , 2 ἊΣ € uf ie ἘΦ m 2 Y 

Al. 4^4 éyom σ᾽ ἐν στ repataty ἡμέεράις peceep ect. 

X0. οὔχ, ἐὰν δαίμων ρέστην δεῖ gs. figs pg μολεῖν. 

AL. οἷδ᾽ ἐγὼ φεύγοντας ἄνδρας ἐλπίδας σιτουμένους. 

X0. πρᾶσσε, πιαίνου, μιάίνων τὴν δίχην" ἐπεὲ πάρα. 
^ 

ΑΙ, iab: pot δώσων ἄποινα 7700 δε μωρίας γάρω. 1670 

1653. τὸν οἰωνὸν δηλονότι. 

1653. αἱρούμεϑα Auratus: ἐρούμεϑα libri. 1654. δράσωμεν 

Victorius: δράσομεν libri. 1655. ϑέρος Schuetz: ó ἔρως libri. 
1656. ὑπάρχει Scaliger: ὕπαρχε libri. αἱματώμεϑα lacob: ἡματώμεϑα 

libri. 1657. στεῖχε xai σὺ γοὶ γέροντες Franz. 1657sq. πε- 

πρωμένους, | τούσδε πρὶν παϑεῖν ἄχαιρον olim Weil (ἄχαιρον Musgra- 
vius, ἄχαιρα olim Hermann). 1658. ἔρξαντα g ἢ. ἐπραξάμην gh. 

1659. fort. γένοιτο τοὔμπαλιν. --- δεχοίμεϑ᾽ Martin: γ᾽ ἐχοέμεϑ᾽ libri. 
1660. γηλῆ fg. 1662. τούσδ᾽ ἐμοὶ Vossius: τούσδε μοι libri. dxov- 
τίσαι Wakefield. 1663. δαέμονος Casaubonus: δαέμονας libri. zet- 

ρωμένη g. 1664. ἁμαρτεῖν τὸν Casaubonus: ἁμαρτῆτον fh, σώφρο- 

νοσ γνώμησ χρατοῦντα g. Versus 1663. 1664 transponendi viden- 

tur sic: σώφρονος. . ἁμαρτεῖν δαίμονος πειρωμένους | χἀχβαλεῖν ἔπη 

τοιαῦτα τὸν χρατοῦντ᾽ (ζἀνασχετόν:Σ. 1665. προσαίνειν f. 1666. 

Clytaemestrae nota praefixa in f. 1670. fort. μωρίας χρόνῳ. 
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X0. xópzaco» ϑαρσῶν, ἀλέχτωρ ὥστε ϑηλείας πέλας. 

KA. μὴ προτιμήσῃς ματαίων τῶνδ᾽ blayudcov' ἐγὼ 
^ ^ ΄ τς - ΄ - 

xal σὺ ϑήσομεν χρατοῦντε τῶνδε δωμάτων ζχαλῶςν. 

1678. ἐγώ oí, καὶ σὺ χρατοῦντες τῶνδε τῶν δωμάτων δια- re. ; 

ϑησόμεϑα τὰ (τὸ Vict.) xa$" αὑτοὺς καλῶς. 

1671. ϑαρσῶν Porson: ϑαρρῶν libri. ὥστε Scaliger: ὥσπερ libri. 

1672. óAdyuaS9': ὡς ἐγὼ Rauchenstein. 1672sq. ἐγὼ et χαλῶς omit- 

tunt libri: ex schol. addiderunt Canter et Auratus.  Subscriptum in 

f: xai νῦν πάρεστιν ἀγαμέμνονος τέλος, in g τέλος ἀγαμέμνονος. 

Accedunt 

scholia ad Agamemnonem codicis f. 

Argumentum et personarum indicem exhibet eisdem verbis qui- 

bus M, nisi quod 1. 3 ózeozeco addit et 1. 19 αἰγέσϑου pro Ὀρέστου 
habet. Post personarum indicem: zpoAoy/te: δὲ ὃ φύλαξ ϑεράπων 
"Ayauéuvovoc. Tum 7 εἴσϑεσις τοῦ παρόντος δράματος ἐκ μονο- 

στροφικῆῇς ἐστι περιόδου, οἱ δὲ στίχοι εἰσὲν ἰαμβικοὶ τρέμετρο: ἀκα- 

τάληκτοι Àp', ὧν τελευταῖος »μαϑοῦσιν αὐδῶ κοὺ μαϑοῦσε λήϑομαικ. 
Ν δι ' ΔΙ rA 2 ' F 5 , E μετὰ δὲ τὸν κδ΄ κῶλον ἰαμβικὸν δέμετρον ἀκατάλῃηκτον. 2. τῶν 

κατὰ τὸ μῆκος τῆς ἐτείας φρουρᾶς. ἐπὶ μῆκος δὲ ἦν κοιμώμενος. 

— ἀστείως εἴρηται τὸ κοιμώμενος οὐκ ἐπὶ ὕπνου: πῶς γὰρ ἂν καὶ 
φρουροῖ καὶ ἄστρα βλέποι ὃ ὑπνῶν; ἀλλ᾽ ἐπὶ ἁπλῆς ἀνακλίσεως, ἕνα 
εἴη ὃ φύλαξ οὗτος κοιμώμενος καϑὰ καὶ κύων ἐν φυλακῇ νυχκτερινῇ. 

5 ^ ^ , ^ 

— ént μαχρὰν λέγω (Gl.). — ἀνακλινόμενος (Gl.). 8. ἀνέκαϑεν ἄνω- 

Bey ἐξ ἀρχῆς (Gl). — διὰ τὸ ρυλαχτικὸν xai φυλοδέσποτον (Gl.) (sic). 

6. τοὺς δυναμένους παρὰ τὰ ἄλλα σημᾶναι τοὺς καιρούς. 7. δύνω- 

σιν (Gl). 8. μηνύω (Gl). 10. φήμην (Gl). -- ἤγουν κρατεῖται 
(GL). 11. τὸ μεέζονα ἢ κατὰ γυναῖκα βουλευόμενον, γενναῖον ἢ κατὰ 

ἄνδρα βουλευόμενον. — ἐλπέδα ἔχον. 12. ante versum: ὁπότε δὲ 
φυλάσσω. 14. ἔοχεται (61].)). 16. λέγειν κλαξεν. 11. τὸ 
5 , ' ' e , "4 - » 

ἐναντιούμενον πρὸς τὸν ὕπνον (Gl.). 19. οἰκονομουμένου τοῦ ot- 

κου (Gl.). 21. σκοτεινοῦ (Gl.). 22. δεῖ διαστήματος ὀλίγου, 

ζω 
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T € € E , 2i , ' Y ^ νι “- 

εἶτα ἀναχραγεῖν, ὡς ϑεασάμενον τὸν πυρσόν. τὸ δὲ νυκτὸς ἀντὲ τοῦ 

ἐχ νυκτὸς ἡμέραν ὑμῖν διδούς. 21. ἐγερϑεῖσαν (Gl.). 28. εὐ- 

χὴν π (l παρὰ) τοῖς παλαιοῖς (Gl.). 80. διαπρεπές ἐστιν (Gl.). 

31. πρὸ τῆς Κλυταιμνήστρας. 82. οἰκειώσομαι. 33. παροιμέα 
τὸ τρὶς SÉ βάλλειν ἐπὶ τῶν ἄκρως εὐτυχούντων. 86. παροιμέα 

ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀλάλων ἢ dvci τοῦ βάρος ἐπέκειται ἢ φοβοῦμαι ζημέαν 
ἐπιχεισομένην μοι. 39. τὴν μοιχείαν τῆς Κλυταιμνήστρας (Gl.). 

40. δεχατὸν μὲν ἔτος: ὃ παρὼν γορὸς συνέστηχεν ἐκ χώλων σλβ΄, 
ὧν τὰ μὲν ξδ΄ ἀναπαιστικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικά, 

ἤτοι ἐφϑημιμερῇ καὶ μονόμετρα. ἑξῆς δὲ μεταβὰς εἰς ἐτέραν ὑπό- 
ϑεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξε. xaí sio: τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαιστικὰ 

πενϑημιμερῇ καὶ ἑἐφϑημιμερῆ καὶ δίμετρα ἀκατάληκτά τινα καὶ μο- 

νόμετρα ἔδ΄. ἑξῆς δὲ εἰς ἑτέραν ὑπόϑεσιν μεταβὰς xal ἑτέρῳ μέ- 
τρῳ ἐχρήσατο. καί εἶσι τὰ ᾿ξξῆς κῶλα χοριαμβικὰ δέμετρα κατα- 

ληκτικὰ, ἤτοι ἑφϑημιμερῆ, καὶ ἀκατάληκτα καὶ ἡμιόλια καὶ πενϑη- 

μιμερῆ, καὶ τρέίμετρα βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ρδ΄, ὧν τε- 

λευταῖον »γαίας μονόφρουρον Soxoc«. - ἀφ᾽ οὗ (Gl. 41 (item 

46. 51. 53). povópecpov (Gl.). 48. βοήσαντες (Gl). — ἀττε 

κῶς. κοινῶς ἄρην (Gl.). 49. ἐχπατίοις λεχέων ἀντὲ τοῦ ἔξω 

τῆς αὐτῶν οἰκίας. 50. αἐχμαλώτων (Gl.). 52. ἀντὶ τοῦ πετό- 

pevoc (GI.). 53. τῶν αἐχμαλώτων (Gl.). 56. ὁ ὄρειος (Gl.). 

58. ὑπὲρ τῶν μετοικισϑέντων νεοσσῶν πέμπει τοῖς παραβᾶσι καὶ 

μετοικίσασιν αὐτοὺς ὕστερον τιμωρίαν. 65. πρὸ τῆς ἁλώσεως 

(GL). 66. δόρατος (Gl). 72. βλάβην ἔχοντες ἀντὲ τοῦ γήρως. 

— γήρᾳ (Gl) 79. κόμης (Gl.). 80. ξηρανϑείσης (GIl.). 82. 

ὡσανεὶ ὄναρ ὃ γέρων. 87. ἤγουν δὲ ἐπιστολῆς ϑυσίαν πέμπεις 

(6!.). 91. ϑυσίαις (Gl). --- λάμπουσε (Gl.). 94, βαπτομένη 

(Gl.). — τοῦ ἐλαίου (Gl). Ante 96: σχοτεινῶ. 99. ϑεραπευτής 

(Gl.). 101. πραέα (Gl.). 102. àzocofs: (Gl. 104. δυνατός 
- 

eiu εἰπεῖν τὸ συμβὰν αὐτοῖς σημεῖον ἀξιοῦσι (1. ἐξιοῦσι)" τὸ δὲ 

ὕδιον ἀντὲ τοῦ ἐνδοξότατον. — τὸ ἐν τῇ ὁδῷ ὀφϑέν (GIl.). 117. 

εἶδος ἀετοῦ (Gl.). 118. ἐγγύς (Gl.). 120. ἤτοις (l. 7cot) τοῖς 

βασιλείοις. 122. πολύτοκον (Gl). — τούτων λαγωῶν γέναν λέγει - 

(Gl). 128. ἐαμβικὸν δέμετρον (Gl). 125. ó Κάλχας (Gl) 126. 

χρατήμασ: (Gl.) 128. ἤγουν εἰκόνισεν εἶναι τοὺς δύο ἀετοὺς τοὺς 

δύο τρείδας. — ἀετούς (Ol.). 130. τὸ τέρας ἑρμηνεύων (Gl.). 

184. δημόσια (6!.). 139. στρατῷ κυκλωϑέν (Gl.). 144. δέμε- 

τρον ἰαμβικόν (GI.). 160. οὐ φοβουμένην τὸν ἄνδρα (Gl. 226. 
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ἐπιϑυμητικῶς (Gl) ^ 264. σύναπτε τὸ προχαιρέτω εἰς τὸ προκλύειν. 

210. εἴσϑεσις διπλῆς ἀμοιβαίας συνεχοῦς καὶ μονοστροφικῆς. οἱ δὲ 
στέχοι εἰσιν ἰαμβικοὲ τρέμετροςε ἀκατάληκτοι «ζ΄. ὧν τελευταῖος 
»χάρις γὰρ οὐχ ἄτιμος εἴργασται πόνωνκ. 281. ὄντως (Gl.). 
287. νυσταζούσης (Gl.). 288. κούφη (Gl.). 295. ὄρος “Πήμνου 
ἐν ᾧ ἐτιμᾶτο ὃ “ξρμῆς (Gl). 801. ὄρος Εὐβοέας (G1.). — 305. ὄρος. 
807. σωρόν (Gl.). 318. κόλπος (Gl). 821. ὄρος Ἄργους (Gl.). 

828. οὐ ξένον, ἀλλὰ συγγενές (Gl.). 327. χοινὴ (scil συλλαβὴ) 
super zo: (οὔτον). 3884. ante versum: λεέπες τὸ ὡς. 867. ὦ ξζεῦ 

βασιλεῦ: ὃ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ἐκ κώλων ρὴς΄. ὧν τὰ πρῶτα 
ιβ΄ ἀναπαιστικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ χαταληκτικὰ ἥτοι ἔἐφϑη- 

μιμερῇ: τὰ δὲ ἑξῆς ρκδ΄ γοριαμβικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ κατα- 
ληκτικά. Trot ἐφϑημιμερῇ καὶ πενϑημιμερῇ καὶ ἡμιόλ(ια), καὶ τρέμε- 
τρα βραχυχατάληκτα καὶ καταληκτικὰ, ὧν τελευτ(αῖον)" »γυναιχο- 

γήρυτον ὅλυταε κλέοςκ. 5878. δίκτυον (Gl). 887. συνέζησις ((1].). 

388. συνέζησις (Gl). — φλυαρούντων (Gl.). 405. κακέαν (Gl.). 

421. πολύτιμος (Gl.). 421. ἀπορέαις (GI.). 484. φεῦδος (Gl.). 

494. εἴσϑεσις διπλῆς μονοστροφικῆς καὶ συνεχοῦς. οἱ δὲ στέχοι εἰ- 
σὶν ἰαμβικοὲ τρέμετροι ἀκατάληκτοι ρᾳβ΄., ὧν τελευταῖος »τοσαῦτ᾽ 

ἀκούσας ἔσϑι τἀληϑῇ κλύων«κ. 4971. ἠπάτησε (61].). 517. ἤγουν 
ἀπόμαχος (Gl.). 518. τοὺς ἅμα éw τόπῳ ἱδρυμένους. 519. 
βοηϑόν (Gl.). 524. οἱ εἰς ἀνατολὴν ὁρῶντες (Gl.). 531. σπάϑῃ 

(61.). 540. τοῦ ῥύσασϑα: τοὺς Τρῶας (Gl). 541. ἐϑέρισεν 
(61}.). 542. τὸν μισϑὸν τῆς ἁμαρτίας. 561. σπανέους (Gl.). 

569. βαρύν (Gl.). 588. yatow ἐν τῷ μὴ ἀντιλέγειν (Gl.). 591. 
μεταδιδόναι μο: τῆς χαρᾶς (Gl.). 598. χοινή (ut 327). 646. 

ἐξορισϑέντας (Gl.). 686. ὃ παρὼν χορὸς συνέστηκεν ix κώλων 
ρχζ΄, ὧν τὰ μὲν ρ΄ εἰσὶ γοριαμβικὰ δίμετρα ἀκατάληκτα καὶ κατα- 

ληκτικὰ ἥτοι ἐφϑημιμερῇῆ, πενθϑημιμερῇ καὶ ἡμιόλια, καὶ τρέμετρα 
βραχυκατάληκτα καὶ καταληκτικά. ἑξῆς δὲ μεταβὰς εἰς ἑτέραν 
ὑπόϑεσιν καὶ τὸ μέτρον ἐνήλλαξε. καί εἶσι τὰ ἑξῆς κῶλα ἀναπαι- 
στικὰ δέμετρα ἀκατάληκτα καὶ καταληκτικὰ ἥτοι ἐφϑημιμερῇ, καὶ 

μονόμετρα κζ΄, ὧν τελευταῖον »πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν«κ. 740. 

λίαν κεκοσμημένον (Gl.). 7573. κῶλα ρ΄. 801. εἴσϑεσις διπλῆς 
μονοστροφικῆς τε καὶ συνεχοῦς. οἱ δὲ στέχοι εἰσὶν ἰαμβικοὲ τρέμε- 

Tpot ἀκατάληκτοι ρξε΄. ὧν τελευταῖος »μέλοι δέ σοι cot τῶνπερ ἂν 

μέλλῃς τελεῖνκ. 907. προσηκόντως (Gl). 910. χκαλλώπιζε (Gl.). 

917. δὲ ὧν ot πόδες δηλονότε καλλωπίέζονται. 966. ὅ παρὼν χο- 

Aeschylus ed. Wecklein. 22 
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ρὸς συνέσταται ἐκ χώλων χοριαμβικῶν ξ΄ ὧν cà μέν ἐστι δέμετρα 
΄ Y * »ν - ' 

ἀκατάληκτα, τὰ δὲ καταληκτικὰ ἤτοι ἐρϑημιμερῇῆ, τὰ δὲ nevÜru- 
μερῇ καὶ ἡμιόλια καὶ τρίλμετρα βραχυκατάληκτα ὧν τελευταῖον »ξω- 
πυρουμένας qpevóc«. 1019. εἴσϑεσις διπλῆς oí δὲ στίχοι εἰσὶν 
ἐαμβικοὶ τρέμετροι ἀκατάληκτοι λζ΄, ὧν τελευταῖος ν»ἑχοῦσ᾽ ἀνάγκη 
τῇδε καένισον Cuyóv«. 1045. βαρβάρῳ (Gl.). 1056. ócococo!: 

εἴσϑεσις διπλῆς ἀμοιβαίας τὰς περιόδους (adde μονοστροφικὰς) xai 

συνεχεῖς ἔχουσα. εἰσὲ δὲ oí μὲν τοῦ χοροῦ actyot ἰαμβικοὲ τρέμε- 
τροι ἀκατάληκτοι, τὰ δὲ τοῦ ἑτέρου προσώπου χῶλα ἀντισπαστικά. 

ἔοιχε δὲ ταῦτα στροφῇ καὶ ἀντιστροφῇ. καὶ εἰσὶ τῆς μὲν στροφῆς 
κῶλα β΄, ὧν τὸ α΄ ἡμιόλιον. τὸ δὲ β΄ πενθημιμερές. ὁμοίως xai - 9 r 7" , JE 
τῆς ἀντιστροφῆς" τὰ αὐτὰ ydo εἰσι κῶλα. ἔχουσι δὲ καὶ τοὺς mó- 

΄ Σ - * 

δας πεντασυλλάβους. 1064. ἑτέρα στροφὴ ἔχουσα κῶλα γ΄, ὧν 
' , ds ΄ Y ORE E EM. ze x rA H 

τὸ α΄ πενδϑημιμερές, τὸ β΄ δέμετρον ἀχκατάληκτον, τὸ γ΄ ἰαμβικὸς 
[4 , » — 

στέχος τρέμετρος ἀκατάληκτος. 1069. ἀντιστροφὴ ἔγουσα κῶλα 
γ΄ ὅμοια τοῖς τῆς στροφῆς. 1075. ἑτέρα στροφὴ ἔγουσα κῶλα 
γ΄, ὧν τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν τρέμετρον βραχυκατάληκτον, τὸ β΄ δίμε- 

, » Y , "d ' , 

τρον ἀκχατάληκτον. ἔχουσι δὲ πεντασυλλάβους πόδας. τὸ δὲ y 
ἐαμβικὸς τρῴμετρος ἀκατάληκτος. 1076. ἀγχόναε (Gl.). 1080. 

ἀντιστροφὴ ἑτέρα ἔχουσα κῶλα γ΄ ὅμοια τοῖς τῆς στροφῆς. ^ 1088. 

ἑτέρα στροφὴ ἔχουσα κῶλα ε΄, ὧν τὸ πρῶτον ἀντισπαστικὸν δέμε- 

τρον ὑπερκατάληκτον, τὸ β΄ δέμετρον καταληκτικόν, ἤτοι: ἐφϑημιμε- 

ρές. τὸ γ΄ ἐαμβικὸς τρέῴμετρος ἀκατάληκτος. τὸ δ΄ ἀντισπαστιχὸν 

τρέίμετρον καταληκτικόν. τὸ δὲ ε΄ πενϑημιμερές. ἔχουσι δὲ τοὺς 
πόδας πεντασυλλάβους. 1089. τὸν Ὀρέστην λέγει. 1092. τὰ 
περὶ θυέστου. 1093. ἑτέρα ἀντιστροφὴ ἔγουσα κῶλα ε΄ ὅμοια 
Tolg τῆς στροφῆς. 1101. ἐντεῦϑεν ἑτέρως ἐσχημάτισε τὸ μέτρον 
καὶ προέϑηκε τῆς στροφῆς κῶλόν ) à & τὰ δὲ ἑξῆς κῶλά εἰσ τρ Vi e ης D φὴς 12) τ τῶ ἘΣ E. τα οε ese XO AG tot 

ε΄, ὧν τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν δέμετρον ὑπερκατάληκτον, τὸ β΄ Ofue- 
τρον xacaApxcuxóv ἤτοι ἑφϑημιμερές, τὸ γ΄ ἰαμβικὸν τρέμετρον. τὸ 
δ΄ ὅμοιον τῷ α΄, τὸ δὲ ε΄ τρέμετρον καταληκτικὸν, ἀντισπαστικὸν 

Y » , » ^N M , , ς A 

xai αὐτό. ἔχουσι δὲ καὶ πεντασυλλάβους πόδας. 1108. 7 στροφὴ 

αὕτη τοῦ χοροῦ κώλων ἐστὲ ς΄, ὧν οἱ πρῶτοι β΄ laufixol cptuscpot, 
τὸ γ΄ καὶ δ΄ ἀντισπαστικὸν τρέμετρον καταληχτικὸν, τὸ ε΄ δέμετρον 
ὑπερκατάληκτον, τὸ δὲ ς΄ ἐφϑημιμερές. ἔχουσι δὲ xal πεντασυλλά- 
βους πόδας. -- λέγεις (Gl.). 1112. συμπληροῦταε (Gl.). 1115. 

ἀντιστροφή ἐστιν αὕτη τῆς ῥηϑείσης στροφῆς xal ἔγχει κῶλα ἰσόμε- 
PF , τρα éxetyy ε΄. 1122. τῆς τοῦ γοροῦ στροφῆς αὕτη ἐστὶν ἀντι- 
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στροφὴ ἔχουσα χῶλα ὅμοια ς΄. 1129. στροφὴ ἑτέρα κώλων ε΄, 
ὧν τὸ α΄ povóuszpov, τὸ β΄ δέίμετρον ὑπερχκατάληκτον ἀντισπαστι- 
χὸν, τὸ γ΄ τρέμετρον καταληχτικὸν ὅμοιον, τὸ δ΄ ἰαμβικὸν τρέμετρον, 
τὸ ε΄ ὅμοιον τῷ γ΄. 1135. ἑτέρα στροφὴ τοῦ γοροῦ κώλων ς΄ 
ἀντισπαστικῶν, ὧν τὸ α΄ τρῴμετρον βραχυχατάληκτον, τὸ β΄ πενϑη- 

μιμερὲς, τὸ γ΄ δέμετρον ἀκατάληκτον, τὸ δ΄ τρέμετρον καταληκτικὸν, 
τὸ ε΄ ὅμοιον τῷ α΄. τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ β΄. 1142. ἀντιστροφὴ τῆς 
ἄνω στροφῆς κώλων ὁμοίων ε΄. 1148. ἀντιστροφὴ ἑτέρα τῆς 

τοῦ γοροῦ στροφῆς κώλων ὁμοίων ς΄. 1155. ἑτέρα στροφὴ χώ- 

λων ς΄ ἀντισπαστικῶν, ὧν τὸ a' καὶ β΄ τρέμετρον ἀκατάληκτον, τὸ 
γ΄ τρῴετρον βραχυχκατάληκτον, τὸ δ΄ πενϑημιμερὲς. τὸ ε΄ καὶ τὸ 
ς΄ ὅμοια τῷ πρώτῳ. 1161. ἑτέρα στροφὴ τοῦ γοροῦ κώλων ε΄ 

ἀντισπαστικῶν, ὧν τὸ α΄ δέμετρον ὑπερκατάληκτον, τὸ f ἔφϑημιμε- 
ρὲς, τὸ γ΄ τρέμετρον καταληχτικὸν, τὸ δ΄ ὅμοιον, τὸ ε΄ πενϑημιμε- 
ρές. 1166. ἀντιστροφὴ τῆς ἄνω στροφῆς κώλων ὁμοίων ς΄. 

1172. ἀντιστροφὴ τοῦ γοροῦ κώλων ὁμοίων ε΄. 1177. εἴσϑεσις 
διπλῆς μονοστροφικῆς καὶ ouwveyoDc. ot δὲ ocíyot εἰσὶν ἰαμβικοὶ 

τρέμετρος ἀκατάληκτοι ρμϑ΄, ὧν τελευταῖος »καὶ ταῦτ᾽ ἐκείνων μᾶλ- 
λον οἰκτείφω πολύ«. μετὰ δὲ τὸν AC! χῶλον ἰαμβικὸν δέμετρον 

ἀκατάληκτον. μετὰ δὲ τὸν ρχζ΄ κῶλον ὅμοιον μονόμετρον βραγυ- 
χκατάληκτον. μετὰ δὲ τὸν ρλδ΄ κῶλον ὅμοιον μονόμετρον ἀκατά- 
ληκτον. 1164. συνέζησις (Gl.. 1255. κοινὴ super οἷον (cfr. 327). 
1315. δυσχεραένω (6!.). 1819. φελεοῦμαε ((].). 1880. εἶσϑεσις 
χοροῦ ἐπῳδικὴ διὰ τὸ μετὰ τὴν διπλῆν κεῖσϑαι. τὰ δὲ χῶλά εἰσιν 
ἀναπαιστικὰ ιβ΄, ὧν τὸ ς΄ μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατά- 

ληκτα καὶ καταληχτικὰ ἤτοι ἐφϑημιμερῆ. 1842. εἴσϑεσις διπλῆς 

ἀμοιβαίας καὶ μονοστροφικῆς (περιόδου deletum): οὗ δὲ ocíyo: εἰσὶν 

ἐδ΄, ὧν ὃ (8 xal δ΄ καὶ ε΄ τροχαικοὶ τετράμετροι καταλῃκτιχοὶ, of 

δὲ λοιποὶ ἰαμβικοὲ τρέμετροι ἀκατάληκτοι, ὧν τελευταῖος »ἔργον δι- 
xaíac τέκτονος. τάδ᾽ ὧδ᾽ ἔγεικ. 1851 et 1359. χοινή (ut 827). 

1364. ἡδύτερος, φησίν, ὁ ϑάνατος τῆς τυραννέδος. --- ὡριμοτέρα (sic), 
γλυκυτέρα (Gl.). 1406. στροφὴ χοροῦ ἐκ κώλων ἀντισπαστιχῶν 
ε΄, ὧν τὸ α΄ δέμετρον bns A τὸ β΄ τρέμετρον βρο τάλη- . ὦ ἔμετρον ὑπερκατάληκτον, τὸ β΄ τρέμετρον βραχυχατάλη 
κτον, τὸ γ΄ τρῴετρον χκαταληχτικὸν, τὸ δ΄ ὅμοιον. τὸ ε΄ ὅμοιον. 

1412. ἐαμβικοὲ τρέμετροι ἀκατάληκτο: στέχοι ιδ΄. 1416. πληϑυνόν- 

των (Gl.). 1426. ἀντιστροφὴ ἔχουσα κῶλα ε΄ ὅμοια τοῖς τῆς στρο- 
φῆς ἀντισπαστικοῖς. 1482. ἰαμβικοὲ τρέμετροι ἀκατάληκτοι act- 

got «. 1448. τὴν ix περιουσίας τρυφήν (Gl.). 1449. εἴσ- 
22* 
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ϑεσις διπλῆς μονοστρόφως (1. μονοστρόφους) ἔχουσα τὰς περιόδους " 
οὐ γὰρ ἔχε: ἀντιστροφάς. καὶ εἰσὶ τοῦ μὲν χοροῦ τὰ κῶλα χοριαμ- 
βικὰ, τοῦ δὲ ἑτέρου προσώπου ἀναπαιστικά. εἰσὶ δὲ τῆς παρούσης 
στροφῆς κῶλα γοριαμβικὰ ιδ΄ δέίμετρα καὶ τρέμετρα χκαταληκτικὰ 

xal βραχυκατάληκτα καὶ ἀκατάληχκτα. μετὰ δὲ τὸ ξ΄ κὥλου τμῆμα 

τὸ ἰώ. 1463. ἀναπαιστικὰ κῶλα ς΄, ὧν τὸ β΄ μὲν μονόμετρον, 
τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ς΄ ἐφϑημιμερές. 1464. 

μονόμετρον (GIl.). 1469. στροφὴ ἑτέρα κώλων γοριαμβικῶν C. 
εἰσὶ δὲ τὰ μὲν δίμετρα, τὰ δὲ τρέμετρα καταληχτικὰ καὶ βραχυκα- 
τάληκτα καὶ ἀκατάληκτα. 1476. ἀναπαιστικὰ ὅμοια τοῖς προρρη- 

ϑεῖσιν ἕξ. 1482. ἑτέρα στροφὴ κώλων χοριαμβικῶν ιε΄. εἰσὲ δὲ 
τὰ μὲν δίμετρα, τὰ δὲ τρέίμετρα καταληχτικὰ καὶ βραχυκατάληκτα 

i] , iJ I e£ , iJ , Ἁ , Mi , , 

καὶ ἀκατάληκτα. τὰ δὲ ἡμιόλια. μετὰ δὲ τὸν η΄ xai ιβ΄ κώλων 

τμήματα. 1498. ἀναπαιστικὰ κῶλα η΄, ὧν τὸ f καὶ ζ΄ μονόμε- 
τρα, τὰ δὲ λοιπὰ δέμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ η΄ ἐφϑημιμερές. — 1506. 

στροφὴ ἑτέρων (1. ἑτέρα) κώλων ὁμοίων τοῖς ῥηϑεῖσε χοριαμβικῶν 

η΄. 1514. ἀναπαιστικὰ κῶλα ζ΄, ὧν τὸ β΄ μὲν καὶ ζ΄ ἐφϑημε- 
ji ^ "A i] ΄ , r Fi e. 2 

μερὲς, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, ὧν προτέϑεταε κῶλον ἰαμ- 

βικὸν μονόμετρον βραχυκατάληκτον. 1522. ἀναπαιστικὰ κῶλα ϑ', 

ὧν τὸ β΄ μὲν μονόμετρον, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ 

δ΄ ἐφϑημιμερές. 1532. στροφὴ ἑτέρα κώλων ὁμοίων τοῖς ῥηϑεῖσι 

χοριαμβικῶν C. — 1539. ἀναπαιστικὰ κῶλα ε΄, ὧν τὸ α΄, τὸ γ΄ καὶ 
τὸ ς΄ καὶ τὸ 8. μονόμετρα, τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ε΄ 

ἐφϑημιμερές. 1547. γοριαμβικὰ κῶλα ὅμοια τοῖς ῥηϑεῖσε δ΄. 

1550. ἀναπαιστικὰ κῶλα 8, ὧν τὸ γ΄, τὸ ς΄ xal τὸ η΄ μονόμετρα, 

τὰ δὲ λοιπὰ δίμετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ δ΄ ἐφϑημιμερές. 1659. 
ἑτέρα στροφὴ κώλων ὁμοίων τοῖς ῥηϑεῖσι ζ΄. ἔοικε δὲ ἀντιστροφὴ 

εἶναι τῆς στροφῆς ἧς ἣ ἀρχὴ »ἀμηχανῶς. ὅμοια γὰρ ἔχει τὰ κῶλα. 

1566. ἀναπαιστικὰ κῶλα ε΄, ὧν τὸ β΄ μονόμετρον., τὰ δὲ λοιπὰ δέ- 

μετρα ἀκατάληκτα, τὸ δὲ ε΄ ἑἐφϑημιμερές. 1567. μονόμετρον 

(Gl.). 1577. εἴσϑεσις διπλῆς μονοστροφικῆῇς καὶ συνεχοῦς. ot 

δὲ στίχοι εἰσὶν ἰαμβικοὶ τρέμετρο: ἀκατάληκτοι οβ΄. ὧν τελευταῖος 

»ἀμφοῖν γένηται τοῖνδε παγκρατὴς φονεύςκ. 1614. ἐλεεινόν (Gl.). 

1644. σοὶ δηλονότι (Gl. super 62v). 1649. εἴσϑεσις διπλῆς συ- 
νεχοῦς ἐν ἐχϑέσει τοῦ δράματος. οἱ δὲ στίχο: εἰσὲ τροχαΐκοι κε΄, 

ὧν οἱ χγ΄ τετράμετρο: καταληκτικοὶ, οἱ δὲ ἐν τῷ τέλει β΄ τρέμετροι 

ὑπερκατάληκτοι. 1658. τὸν οἰωνὸν δηλονότι. 
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OP. Ἑρμῇ χϑόνιε, πατρῷ᾽ ἐποπτεύων χράτη 

σωτὴρ γενοῦ μοι σύμμαγός τ᾽ αἰτουμένῳ" 

ἥχω γὰρ ἐς γῆν τήνδε xai χατέρχομαι 
* * * * * * 

τύμβου δ᾽ ἐπ᾿ ὄγϑῳ τῷδε χηρύσσω πατρὶ 

χλύειν, ἀχοῦσαι 5 
* * * * * * 

, 2 LA RA πλόχαμον ᾿Ινάγῳ ϑρεπτήριον, 

τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενϑητήριον 
* * * * * * 

οὐ γὰρ παρὼν quota σύν, πάτερ, μόρον 
οὐδ᾽ ἐξέτεινα γεῖρ᾽ ἐπ᾿ ἐχφορᾷ νεχροῦ 

* * * * * * 

τί γρῆμα λεύσσω; τίς ποϑ᾽ ἥδ᾽ ὁμήγυρις 10 

στείχει γυναιχῶν φάρεσιν μελαγχέμοις 

πρέπουσα; ποίᾳ ξυμφορᾷ προσειχάσω; 

πότερα δόμοισι πῆμα προσχυρεῖ νέον; 

ἢ πατρὶ τὠμῷ τάσδ᾽ ἐπειχάσας τύχω 

χοὰς φερούσας νερτέροις μειλίγματα; 15 

οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο" xai γὰρ ᾿Πλέχτραν δοχῶ 
, 2 M N Dp ΄ -" 

στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν πένϑει λυγρῷ 

12. χοσμηϑεῖσα. 18. ἀντὲ τοῦ πῆμα νέον (προσεγγίζει ex 

Hesych. zpoaxupst: προσεγγέζες addit 1 ΕὙΘΥ). 

Xorgópor in summo marg. scripsit ml. 1— 5 supplevit Canter 

ex Aristoph. Ran. 1126 — 28 (1138, 1152sq.), 1172sq. 6. 7 supple- 
vit Stanley ex schol. Pind. Pyth. IV 145. 8. 9 protulit Dindorf ex 

Schol. Eur. Alc. 768 cod. Vat. 909. 9. ἐχφορᾷ Dindorf: éxgopàv 

codex. 15. μειλίγματα Casaubonus: μειλίγμασιν M. 
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, Ἂν T , , , πρέπουσαν. ὦ Ζεῦ, δός με τίσασϑαι μόρον 
πατρός, γενοῦ δὲ σύμμαχος ϑέλων ἐμοί. 
Πυλάδη, σταϑῶμεν ἐχποδών, ὡς ἂν σαφῶς 20 
μάϑω γυναιχῶν ἥτις ἦδε προστροπή. 

str. 1. ΧΟ. ἰαλτὸς ἐχ δόμων ἔβην 

χοὰς προπομπὸς ὀξύχειρι σὺν χόπῳ. 

πρέπει παρηὶς φοίνισσ᾽ ἀμυγμοῖς 

ὄνυγος ἄλοχι veocópup 25 

(δι αἰῶνος δ᾽ ἰυγμοῖσι βόσχεται xéap): 

λινοφϑόροι δ᾽ ὑφασμάτων 

λαχίδες ἔφλαδον bm ἄλγεσιν 

πρόστερνοι στολμοὶ 

πέπλων ἀγελάστοις 80 
ξυμφοραῖς πεπληγμένων. 

antistr. 1. τορὸς γὰρ Φοῖβος ὀρδϑόϑριξ 

δόμων ὀνειρόμαντις ἐξ ὕπνου χότον 

21. ἱκέτις πρόσοδος (Gl.). 22. ὑπὸ Κλυταιμήστρας πεμ- 
φϑεῖσα. »ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης (Hom. & 18). 28. ἀντὶ τοῦ 
χοπετῷ (Gl). -- ὅπως ἐναγίζουσα κόφωμαι καὶ ϑρηνήσω. 24. 
διαφαίνεται ((61.). 25. αὔλακε, τομῇ. 26. ἀντὲ τοῦ τρέφομαι 
τῷ ϑρήνῳ (61... 27. τὰ λίνα διαφϑεέρουσαι. --- τὸ ἑξῆς, οἱ δὲ 
στολισμοὲ τῶν ὑφασμάτων πρὸς τοῖς στέρνοις λινοφϑόροι λακέδες 
ἐρράγησαν. 28. ἀντὲ τοῦ ὑπὸ τῶν κοπετῶν (Gl.). 82. σα- 
φής. — ὀρϑοῦσϑαι ποιῶν τὰς τρέχας. 88. δι ὀνείρων τοῖς δό- 
pote μαντευόμενος. --- ἀντὲ τοῦ δ ὕπνου. 

20. ἐχποδών Stanley: ἐχποδῶν M. 22. chori notam omisit M. 
taÀróg Turnebus: ἔαλτος M. ἔβην Robortellus, in M nunc in abscissa 

» 

et resarta membrana nihil fere nisi £... dispicitur, fuisse autem vide- 

tur ἔβην potius quam ἔβη. ἔβαν Dindorf. 23. σὺν χόπῳ lacob: 

συνχύπτωι COIT. eX συγχυκωι M. 24. παρῇσι Hermann, φοινέαις (got- 

νέοις Rossbach) ἄμυγμός Conington. 26. δ᾽ luyuoiet Canter: διοιγο 
noia. M. 28. ἄλγεσιν Et. Magn. p. 408, 47: ἄλγεσι M. 29. πρόσ- 
στελνοι M, *p: supra ἃ scr. m. 32. ropóg δὲ Lachmann. 
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πνέων ἀωρόνυχτον ἀμβόαμα 

μυχόϑεν ἔλαχε περὶ φόβῳ, 8ὅ 

γυναιχείοισιν ἐν δώμασιν βαρὺς πίτνων. 

χριταὶ δὲ τῶνδ᾽ ὀνειράτων 

ϑεόϑεν ἔλαχον ὑπέγγυοι 

μέμφεσϑαι τοὺς γᾶς 

νέρϑεν περιϑύμως 40 

τοῖς χτανοῦσί τ᾽ ἐγκχοτεῖν. 

str. 2. τοιάνδε γάριν ἀγάώριτον ἀπότροπον xaxa, 

ἰὼ γαῖα μαῖα, 

μωμένα μ᾽ ἐἰάλλει 

δύσϑεος γυνά: (φοβοῦ- 45 

μαι δ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἐχβαλεῖν)" 

τέ γὰρ λύτρον πεσόντος αἵματος πέδῳ; 

ἰὼ πάνοιζυς ἑστία, 
ὅν M , 

t) χατασχαφαὶ δόμων. 

84. κατὰ τὸ μεσονύκτιον (Gl.). 8ὅ. ἐκ τῶν τῆς καρδίας 

μυχῶν. — περισσῶς τῷ φόβῳ. — ἀναλακεῖν καὶ βοῆσαι τὴν Κλυ- 

ταιμήστραν ἐποίησεν ὃ σαφὴς φόβος, δι᾿ ὀνεέρων μαντευόμενος. 86. 

γυναικέοισιν ἐν δώ(μασιν): οἱονεὶ τοῖς ἐστερημένοις τοῦ χουριδέου 

ἀνδρός. 98. ἀληϑεῖς, ϑεοφόρητοι (Gl). --- ὑπέγγυοι: τὴν ἀπό- 

φασιν ἐγγυώμενο:, ἢ ἐκ ϑεῶν ἠσφαλισμένοι τὴν μαντείαν. 40. 

ὑπερβαλλόντως (ὑπερβαλόντως τη). 42. τοῖς ὀργιζομένοις νεκροῖς 

ἄχαριν. ἥ, ἐμοὶ ἀηδῶς ὑπηρετούσῃ αὐτῷ (αὐτῇ Oberdick). 48. 

ὦ γῇ μήτηρ. τοῦτο δὲ διὰ μέσου ἀναπεφώνηται. 44. ξητοῦσα. 

45. δεῖ νοεῖν ὅτε τὸ »δύσϑεος yuvá« ἠρέμα πως ἐφϑέγξατο. διό φησι, 

φοβοῦμαι γὰρ ἔπος τόδ᾽ ἐκβάλλειν. 

35. ἔλαχε M, :xe- super ye scr. m. 36. γυναιχίοισιν Μ. πιτνῶν 

Μ. 37. δὲ addidit Arnaldus. 38. ἔλαχον Turnebus: ἔλαχον M. 
42. ἀχάριτον Elmsley: ἄγαριν M. 44. μ᾽’ ἰάλλεει Pauw: μιλλεῖ M. 
46. ἐχβαλεῖν lacob: ἐχβάλλειν M. 47. λύτρον Canter: λυγρὸν M. 
πέδοι Dindorf. 48. πάνοιξυς Lobeck: πανοϊζὺσ M. 
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ἀνήλιοι, βροτοστυγ εῖς 50 

δνόφοι χαλύπτουσι δόμους 

δεσποτῶν ϑανάτοισι. 

antistr. 2. σέβας δ᾽ ἄμαχον, ἀδάματον, ἀπόλεμον τὸ πρὶν 

δὲ ὥτων φρενός τε 

δαμίας περαῖνον 55 

νῦν ἀφίσταται. φοβεῖ- 

ται δέ τις τόδ᾽ εὐτυχεῖν 

(τὸ δ᾽ ἐν βροτοῖς ϑεός τε χαὶ ϑεοῦ πλέον)" 
e ^ ^» , - bI 

' pom o ἐπισχόπει Otxac 
- E Y 2 ΄ 

ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν φάει, 60 

τὰ δ᾽ ἐν μεταιγμέῳ σχότου 
΄ γ» 241 ΄ Ε 

μένει χρονίζοντ᾽ ἄχη βρύει 

50. o0c οὐδὲ ἥλιος ἐπέδοι, διὰ τὸ 'Ayapépyovog μύσος. 58. 

ἑχούσιον σέβας τὸ μὴ ἐκ φόβου, ἀλλὰ ἐξ αἰδοῦς αὐτοῖς γινόμενον. 

τοῦτο δὲ ϑέλει εἰπεῖν, ὅτε $ αἰδώς, ἣν περὲ Ἡγαμέμνονος εἶχον oí 

δῆμοι, νῦν εἰς φόβον ἐτράπῃ. ἐκεῖνον γὰρ ἠδοῦντο καὶ ἐφέλουν, τὸν 

δὲ φοβοῦνται ὡς τύραννον διατελούμενον. 54. φιλοῦντες γὰρ αὐτὸν 

οὐδὲ ἀκούειν ἠνεέχοντο κατ᾽ αὐτοῦ. 55. τῆς δημοσίας, τῆς τοῦ 

δήμου (Gl.). 56sq. ἀντὲ τοῦ ἕκαστος φοβεῖται ςϑέγξασϑαι. ὅ8. / rs 
γνωμιχῶς. 59. ἡ δὲ τῆς δίκης ῥοπὴ τοὺς μὲν ἐπισκοπεῖ ταχέως 

xal ἀμύνεται, ἄλλοις δὲ ἐν ἀμφεβόλῳ ἐᾷ τὴν τιμωρίαν, οὐκ ἀϑρόως 

αὐτοὺς ἀμυνομένῃη, ὥστε τοὺς ἠδικημένους ὑπ᾿ αὐτῶν λυπεῖσϑαι: 

ἄλλους δὲ σκότος καλύπτει, ὡς μηδ᾽ ὁρᾶσϑα: ὑπ’ αὐτῆς. ὅμως ὃ 

φόνος πέπηγεν xal οὐ διαρρεῖ, ἀλλ᾽ ἐπέξεισιν ξαυτόν. 60. ἀντὲ 

τοῦ τοὺς μέν (Gl). — φανερῶς. 61. ὅσα δὲ ὑπερτίϑεται, ταῦτα 

»σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν«α (Hom. 4 161). 62. ἀνϑεξ. 

529. δεσποτῶμ M. 53. ἀδάματον Hermann: ἀδάμαντον M. 54. 

ὠτῶν M, ὥτων m. φρενός Victorius: φρένες M. δῦ. περαῖνον fe- 

L t 

cit m ex z««pxsavov. 56. ἀφίσταται M, p superscr. m. 5T. τις 
τόδ᾽ Musgravius: τισ᾽ τὸ δ᾽ M. 58. τόδ᾽ ἐν βροτοῖσι corr. ex τόδ᾽ 

ἐμβροτοῖσι M. 59. δίκας ex schol. Turnebus: δίχαν M. 60. τοὺς 

Turnebus: roic M. 62. ἄγει corr. in ἄχη M. χρονίζοντας ἄγη Din- 
dorf. βρύει delevit Hermann. 
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A A2 » » , 

roc δ᾽ ἄχραντος ἔχει νύξ. 

str. ὃ. δὲ αἵματ᾽ ἔχποϑεν ὑπὸ γϑονὸς τροφοῦ 
, , /, , bJ ΄ἣ τίτας φόνος πέπηγεν οὐ διαρρύδαν. 65 

διαλγὴς ἄτῃ 
b , M » 

διαφέρει τὸν αἴτιον 

παναρχέτας νύσου βρύειν. 

antistr. 3. ϑιγόντι δ᾽ οὔτι νυμφικῶν ἑδωλίων 

ἄχος, πόροι τε πάντες ἐχ μιᾶς ὁδοῦ το 

βαίνοντες τὸν 

χερομυσῇ φόνον χαϑαί- 

ροντες ἰοῦσαν μάταν. 

epod. ἐμοὶ δ᾽ (ἀνάγχαν γὰρ ἀμφέπτολιν 

63. ἀντὲ τοῦ αἰώνιος ϑάνατος. 64. διὰ τὰ αἵματα (Gl.). 

65. ὃ τιμωρός. -- ἀντὲ τοῦ οὐ διαρρέων. 66. 7 διαιωνέζουσα 

ἄτη, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ φόνος. 67. διασπαράσσε: (Gl.). 68. za- 

ναρχέτας: τῆς εἰς πάντα τὸν γρόνον ἀρχούσης αὐτῷ. — λείπει τὸ 

ὥστε. --- τοῦτο ὥσπερ ἐπᾳδόμενόν ἐστιν. 69. νυμφικῶν ἐδω(λίων): 
τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον λέγει. --- ὥσπερ τῷ ἐπιβάντι νυμφικῆς κλίνης 

οὐκ ἔστιν ἴασις πρὸς ἀναπαρϑένευσιν τῆς κόρης, οὕτως οὐδὲ τῷ φο- 

wet πάρεστι πόρος πρὸς ἄκεσιν τοῦ φόνου. 70. πάντες οἱ ποτα- 

μοὲ εἰς ἕν συνερχόμενοι. 18. ἀντὲ τοῦ τῆς ἐπιούσης αὐτῷ ἄτης. 

Ἀττικῶν δὲ τὸ πρὸς αἰτιατικὴν συντάσσειν, καϑαέρω σε τὸν φόνον" 

τὸ δὲ χοινόν, xaÜa(pw σε τοῦ φόνου. 74. τὸ ἑξῆς, ἐμοὶ δὲ πρέ- 

ποντα xai ὀφειλόμενά ἐστιν ἀπαρχὰς βίου τὰ τῶν βίᾳ ps φερομέ- 

νων αἰνέσαι πικρὸν φρενῶν στάγος (στύγος Vict. κρατούσῃ. ἀνάγ- 

χὴν γάρ μοι oí ϑεοὲ προσήνεγκαν. --- ἀμφιπτολιν: τὴν ἐκ διαφόρων 

64. ἐχποϑένϑ᾽ Schuetz, fort. atu" ἅπαξ ποϑὲν 0". 65. διαρρύδαν 

Lobeck: διαρρυδᾶν M. 66. δ᾽ ἄτα Schuetz. Post 68 habet M 
. Verba τοὺς δ᾽ ἄχραντος ἔχει νύξ e v. 63 repetita, quae delevit Heath. 

69. ϑιγόντε Stephanus: οἴγοντε M. 10. ἀχοσπόροι M, &xosnópot m. 

11. διαένοντες Lachmann. τὸν proximo versui addit M. 72. yspo- 
μυσῇ Porson: γαιρομυσῆ M. 78. μάτην Scaliger: ἄτην M, -a: super 

Ἢ Scr. m. fort. φόνον (poaist»» ἠόνησαν à» μάταν. 74. ἀμφιπτόλιν 

M, ἀμφίπτολιν m. 
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ϑεοὶ προσήνεγχαν" ἐχ yàp οἴχων 15 

πατρῴων δούλιον ἐσᾶγον αἶσαν) 

δίχαια χαὶ μὴ δίχαια, 

πρέποντ᾽ ἀρχὰς βίου 

βίᾳ φερομένων αἰνέσαι, πιχρὸν φρενῶν 

στύγος χρατούσῃ. δαχρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων 80 

pacatowt δεσπόταν 

τύχαις, χρυφαίοις πένϑεσιν παγνουμένη. 

HA. δμῳαὶ γυναῖχες, δωμάτων εὐϑήμονες, 

ἐπεὶ πάρεστε τῆσδε προστροπῆς ἐμοὲ 

πομποί, γένεσϑε τῶνδε σύμβουλοι πέρε" 8ὅ 
΄ , , ^ GRE Ἁ 

τύμβῳ γέουσα τάσδε χηδείους γοὰς 

πῶς εὔφρον᾽ εἴπω, πῶς χατεύξωμαι πατρί; 

πόλεων ἀνάγκην, ὅ ἐστι πόλεμον (πολεμίων Oberdick): ὡς »auge- 

μάτορας χόρους« φησὶν ὃ Εὐριπίδης (Androm. 466). £x διαφόρων 

γὰρ πόλεων ἦσαν οἱ Ἕλληνες. TT. εἴτε δικαίως, εἴτε μή. ἔστι 

δὲ παροιμία »δοῦλε, δεσποτῶν ἄχουε καὶ δίκαια καὶ ἄδικακ. 78. 
, 3 5 ^ ΄ ΄ , , πὰ ΄ Ar -" 

πρέποντ᾽ ἀρχὰς βίου: πρέποντά pot ἐστι xai ὀφειλόμενα, ἐξότε τοῦ- 
ω 

cow ἐπανήρημα: τὸν βίον, τὰ τῶν πρὸς βίαν κεκτημένων (χεχτημένον 

m) ἐπαινέσαι, καλυπτούσῃ τὴν κατ᾽ αὐτῶν ἀποστύγησιν καὶ μηδὲ παρ- 

ρησίᾳ τὸν δεσπότην κλαιούσῃ. 81. iz) ματαίαις τύχαις. 82 

(immo 80). τοὔτέστε, μὴ ἐχφαινούσῃ τὸ μῦσος (μῖσος Kirchhoff) 

τὸ χατὰ Κλυταιμήστρας. 83. εὐθήμονες: τοῦὔτέστιν ὑπηρέτιδες 

εὖ τιϑεῖσα: τὰ κατὰ τὸν oixov. 86. συγγενικάς (Gl.). 87. 

λείπει λόγον. 

76. ἐσαγὸν M, ἐσ ἄγον m. 77. alterum δίχαια delet Hermann. 
78. ἀπ’ ἀρχᾶς schol, fort. ἐπ᾽ ἀρχᾶς. 79. πιχρὸν schol: πιχρῶν 
M. βία φρενῶν αἰνέσαι πιχρὸν στύγος HL Ahrens. 82. παχνουμένη 

Turnebus: παχνουμένην M. 83. paragraphus praefixa in M. δμωαὲ 

M. 84. πάρεσται ut videtur ante ras. M. 85. yévéadat M. 
86. τύμβῳ χέουσα Turnebus: τύφω (οἶμαι τύμβῳ adscripsit m) δὲ yé- 
ουσα M. 87. εὔφρων M, εὔφρον᾽ m. χατεύξωμαι Turnebus: χατεύ- 
ξομαι M. 
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, , ^ , , , 

πότερα λέγουσα παρὰ φίλης φέλῳ φέρειν 

γυναικὸς ἀνδρί, τῆς ἐμῆς μητρὸς πάρα; 
M ^D 5 ΄ D. , 5) Pd L7 - 

τῶνδ᾽ οὐ πάρεστι ϑάρσος, οὐδ᾽ ἔχω τί gà 90 

γέουσα τόνδε πέλανον ἐν τύμβῳ πατρός. 

ἢ τοῦτο φάσχω τοὔπος, ὡς νόμος βροτοῖς 
» SS - - ΄ ΄ ἔστ᾽ ἀντιδοῦναι τοῖσι πέμπουσιν τάδε 

στέφη, δόσιν γε τῶν χαχῶν ἐπαξίαν; 
» νων Ὁ Jp [r4 3 P] ^ ἢ oiy' ἀτίμως, ὥσπερ οὖν ἀπώλετο 95 

πατήρ, τάδ᾽ ἐχγέασα, γάποτον γύσιν, 

στείγω, χκαϑάρμαϑ᾽ ὥς τις ἐχπέμῴφας πάλιν 

διχοῦσα τεῦχος ἀστρύφοισιν ὄμμασιν ; 
-Ὁ ? », δὴ “Ὁ zd , , 

τῆσδ᾽ ἐστὲ βουλῆς, ὦ φίλαι, μεταίτιαι" 
ἊΝ ' P4 P] , 1 d χοινὸν γὰρ ἔχϑος ἐν δόμοις νομίζομεν. 100 

' , 2 » b , , , 

μὴ χεύϑετ᾽ ἔνδον χαρδίας φόβῳ τινός. 
^ , iJ 4 2 5 , , 

τὸ μόρσιμον γὰρ τόν τ᾽ ἐλεύϑερον μένει 

χαὶ τὸν πρὸς ἄλλης δεσποτούμενον γερός. 

90. τῶν λόγων (Gl.). 91. πᾶν τὸ ἐπιϑυόμενον οὕτω καλοῦ- 

σιν. 93. ἀντὲ τοῦ τὰς χοάς. 94. παρ᾽ ὑπόνοιαν. ἔδει γὰρ 

»τῶν καλῶνκ« εἰπεῖν. 96. ἐπεξηγήσατο cí εἰσιν ἃ φέρει διὰ τοῦ 

»γάποτον χύσιν«. 97. στεέχω, καϑάρμαϑ᾽ ὥς τις ἐχπέ(μφας): 

τοῦτο πρὸς τὸ παρ᾽ ᾿ϑηναίοις ἔϑος. ὅτι καϑαέροντες οἰκέαν ὀστρα- 

κένῳ ϑυμιατηρέῳ ῥέψαντες ἐν ταῖς τριόδοις τὸ ὄστρακον ἀμεταστρεπ- 

vel ἀνεχώρουν (corr. ex ἀναχωροῦσιν m). --- πάλιν εἰς τοὐπέσω aya- 
χωρήσω. 98. πρὸς τὸν ᾿Αϑήνῃσε νόμον. --- ἀστρόφοισιν ὄμμα- 

(ow): τὸ ἑξῆς οὕτως, δικοῦσα τεῦχος ἀστρόφοισιν ὄμμασι στεέχω 

πάλιν, καϑάρματα ὥς τις ἐκπέμφας. 99. γίνεσϑε. ἀναδέξασϑε 

τὴν αἰτίαν τῆς βουλῆς. — ἀντὲ τοῦ σύμβουλοι (Gl.). 101. τὴν 

βουλήν. 102. ἀντὲ τοῦ οὐδὲν πείσεσϑε παρὰ τὸ μόρσιμον. 

88. πὰρ φίλης H Wolf. 91. τῶνδε ante corr. M. πελανὸν M. Toy [bo N 

92. τ᾽ οὔποσ (factum ex τ᾿ οὕπωσ) M. 93. ἔσ᾽ ἀντιδοῦναι Bamber- 
ger. πέμπουσιν Victorius: πέμπουσι M. 94. ye Stanley: τε M. 

96. éxyéaca Dindorf: éxyéovsa M. 99. μεταίτιοι Blomfield. 103. 
in marg. δεσποτούμ (cetera abscissa) ml. 
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λέγοις dy, et τι τῶνδ᾽ ἔχεις ὑπέρτερον. 

X0. αἰδουμένη σοι βωμὸν ὡς τύμβον πατρὸς 105 

λέξω, χελεύεις γάρ, τὸν ἐχ φρενὸς Aóyov. 

HA. λέγοις ἄν, ὥσπερ ηδέσω τάφων πατρύς. 

X0. φϑέγγου γέουσα σεμνὰ τοῖσιν εὔφροσιν. 

HA. τίνας δὲ τούτους τῶν φίλων προσεννέπω; 

X0. πρῶτον μὲν αὐτὴν γχώστις ἀϊγισϑον στυγεῖ. | 110 

HA. ἐμοί τε xat σοί τἄρ᾽ ἐπεύξωμαι τάδε: 

X0. αὐτὴ e) ταῦτα μανϑάνουσ᾽ ἤδη φράσαι. 

* H4. τίν᾽ οὖν ἔτ᾽ ἄλλον τῇδε προστιϑὼ στάσει: 

X0. μέμνησ᾽ ᾿θρέστου, χεὶ ϑυραῖός ἐσϑ᾽ ὅμως. 

HA. εὖ τοῦτο, χἀφρένωσας 007 ἥκιστά με. 115 

ΧΟ. τοῖς αἰτίοις νυν τοῦ φόνου μεμνημένη 

HA. τί φῶ; δίδασχ᾽ ἄπειρον ἐξηγουμένη. 

X0. ἐλϑεῖν vw! αὐτοῖς δαίμον᾽ ἢ βϑροτῶν τινα 

HÁ. πότερα διχαστὴν ἢ διχηφόρον λέγεις: 

ΧΟ. ἁπλῶς τι φράξουσ᾽. ὅστις ἀνταποχτενεῖ. 120 3 

104. τῶν ὑπ᾿ ἐμοῦ ἀνωτέρω λελεγμένων. 106. λέξω σοι 

τὸν ἐχ φρενὸς λόγον, αἰδουμένη τὸν '"Ayap£uvovoc τύμβον ὡς βωμόν : φρενὸς AUyOV, GLODUHEVR, τὸν ἀγαμεβϑονος cO SUE 
108. γέουσα τὰς γοὰς εὖξαι: ἀγαϑὰ τοῖς εὖ φρονοῦσι τῷ γαμέμνονε Aa abren dd X TS δὴ tare EO τ Meu. 
δηλονότι. 109. τοὺς εὖ φρονοῦντας αὐτῷ. -- ὀνομάσω (Gl.. 

110. σεαυτὴν δηλονότι κἀκεῖνον ὅστις “ἴΐγισϑον στυγεῖ. 112. σὺ 

σχόπησον τίς στυγεῖ Ἄϊγισϑον. οὐκ ἐμὸν γὰρ εἰπεῖν. 118. τῇ 

συστάσε: ἡμῶν. 119. κριτὴν ἢ τιμωρόν: ὅ ἐστιν ἀκουσόμενον 
€- , ^ € , 

τοῦ πράγματος, ἢ πρὸ ἀκοῆς τὴν τιμωρίαν ἐπάγοντα, ὡς ἀναμφιβό- 

λου ὄντος τοῦ χκαχοῦ. 

104. ἔχεις Iacobs: ἔχοις Μ. Versum delet Schuetz. 105 — 124. 

singulis versibus paragraphi praefixae in M exceptis 106 et 108 (et 

123). αἰδουμένη τοι Dindorf. 108. xeóva Hartung. 110. αό- 
τὴν factum ex αὐτὴν et στύγεϊ M. 111. ἐπεύξωμαι Dobraeus: ἐπεύ- 

ξομαι Μ. 114. xai εἰ rasura in x' εἶ mutatum in M. 116. νῦν 

M. 118. cév' M. 119. λέγω; Weil. 
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HA. xai ταῦτά μοὐστὶν εὐσεβῇ ϑεῶν πώρα: 

X0. πῶς δ᾽ οὔ, τὸν ἐγϑθρὸν ἀνταμείβεσϑαι xaxoic; 

HA. χῇρυξ μέγιστε τῶν ἄνω τε xai χάτω, 

υ-ν ἹῬρμῆ γχϑόνιε, χηρύξας ἐμοί, 

τοὺς γῆς ἔνερϑε δαίμονας χλύειν ἐμὰς 125 

e)ydc, πατρῴων αἱμάτων ἐπισχύπους, 

χαὶ γαῖαν αὐτήν, ἣ τὰ πάντα τίχτεται 

δϑρέψασά τ᾿ αὖϑις τῶνδε χῦμα λαμβάνει. 

χἀγὼ γέουσα τάσδε γέρνιβας βροτοῖς 

λέγω καλοῦσα πατέρ᾽. ἐποίχτειρόν τ᾽ ἐμὲ 130 
P 3) , cM 2 ^ - NE 

φίλον τ΄ Θρέστην πῶς ἀνάξομεν θόμοις. 
, ' - , 2 3 9^ ἌΣ 

πεπραμένοι γὰρ vOv. γέ πως ἀλώμεϑα 

πρὸς τῆς τεχούσης, ἄνδρα δ᾽ ἀντηλλάξατο 

Atyuadov, ὕσπερ σοῦ φόνου μεταέτιος. 

χἀγὼ μὲν ἀντίδουλος" ἐχ δὲ γρημάτων 135 
, 2 ΄ 5 , ec PP [4 , 

φεύγων ᾿θρέστης &atty, ot δ΄ ὑπερχόπως 

ἐν τοῖσι σοῖς πόνοισι γλίουσιν μέγα. 

ἐλδεῖν δ᾽ ᾿θρέστην δεῦρο σὺν τύχῃ τινὶ 

χατεύχγομαΐ σοι, χαὶ σὺ χλῦδέ μου, πάτερ" 

121. καὶ τὸ ταῦτα εἰπεῖν παρὰ ϑεῶν ὅσιά pot xpívecat; 122. 

ad 131 refert Conington) πῶς. ἵνα. 196. νῦν τέ ἐπισκόπους: , 

198. ϑρέφασα ἡ γῇ τὸν σπόρον τοῖς ἐπιοῦσι καρποῖς az αὐτοῦ 

χύημα λαμβάνει. 131. ἀντὲ τοῦ ὅπως (Gl). --- βασιλεύσομεν. 

182. νενεκημένοι, κατηγωνισμένοι. 185. ἀντέδουλος: ἰσόδουλος, 

ἐν δούλης τάξει. 136. ὑπερηφάνως (Gl.). 137. τρυφῶσιν. 

123 in M post 164 collocatum hic reposuit Hermann. μέγιστε 
Stanley: μεγίστη M. 124. ἄρηξον sWpplet Klausen. 126. aiuá- 

των HLAhrens: δ᾽ ὀμμάτων M. 129. yp. νεχροῖς m, φϑιτοῖς Her- 

mann. 130. πάτερ M. 131. fort. Ὀρέστην" πεῖσμ᾽ &vadov ἐν. 

182. πεπραμένοι Casaubonus: πεπραγμένοι M. 180. φεύγων Robor- 

tellus: φεύγειν M. ἔστιν M, ἐστέν m. 137. rois ἴσοισ ante corr. 

M. πόνοισι Robortellus: πόνοισιν M. μέγα Turnebus: μέτα M. 139. 
σοι fecit ex σου M. 
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αὐτῇ τέ pot δὸς σωφρονεστέραν πολὺ 140 

μητρὸς γενέσϑαι γεῖρά τ᾽ εὐσεβεστέραν. 

ἡμῖν μὲν εὐχὰς τάσδε" τοῖς δ᾽ ἐναντίοις 
, m— , L4 , 

λέγω φανῆναί σου, πάτερ, τιμώορον, 

χαὶ τοὺς χτανόντας ἀντιχατϑανεῖν δίχην. 

ταῦτ᾽ ἐν μέσῳ τίϑημι ci ῆς ἀρᾶ 145 αὖ μέσῳ τέϑημε τῆς χαχῆῇς ἀρᾶς, 

χείνοις λέγουσα τήνδε τὴν χαχὴν ἀράν. 

ἡμῖν δὲ πομπὸς ἴσϑι τῶν ἐσθλῶν ἄνω 
B - ^ - ' , ΄ 

σὺν ϑεοῖσι xai γῇ xat δίχῃ νιχηφόρῳ. 

τοιαῖσδ᾽ ἐπ᾿ εὐχαῖς τάσδ᾽ ἐπισπένδω χοάς. 

ὑμᾶς δὲ χωχυτοῖς ἐπανϑέξειν νόμος, 150 
- M , » | P4 

παιᾶνα τοῦ ϑανόντος ἐξαυδωμένας. 

X0. ἕετε δάχρυ χαναχὲς ὀλόμενον 

ὀλομένῳ δεσπότᾳ, 

πρὸς ἔρυμα τόδε χαχῶν χεδνῶν τ᾽’ 

ἀπότροπον ἄγος ἀπεύχετον 155 

χεγυμένων γοᾶν. χλύε δέ μοι, χλύε 

σέβας, ὦ δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός. 

142. τοῖς δὲ (τοῖσδε m) ἐχϑροῖς σου λέγω σε φανῆναι τιμωρόν. 

145. ἐν χεφαλαίῳ, ἐν ὑποϑέσει τίϑημι. 147. ἀντὶ τοῦ ἔσο (Gl.). 

150. στέφειν ὡς ἀνϑεσιν. 151. ὅτε (i. e. σημεέωσαε Oct) ἐπὶ 

ἀποϑανόντος παιᾶνα εἶπεν κακῶς. καὶ Eopiuórc(Alcest. 424) »zat- 

ἄνα τῷ κάτωθεν ἀσπόνδῳ ϑεῷκ. 162. καναχηδὸν δακρύετε. -- 

ἠχητικόν (Gl.). 154. τὸν τάφον (Gl.). 155. τὸ ἑξῆς, ixxe- 

χυμένων χοᾶν πρὸς ἔρυμα τόδε ἵετε δάκρυ ἄγος ἀπεύχετον (τὸ δά- 

κρυ γὰρ ἀπευχτὸν ἄγος εἶπεν) ἀπότροπον τῶν ἡμετέρων κακῶν καὶ 
M » - — 5 ^ T ἘΞ. , oz M € ὸ , 

τῶν ἀγαϑῶν τῶν ἐχϑρῶν. 157. τῆς ἀσϑενοῦς, ὡς πρὸς σύγκρι- 

σιν Ἠλέχτρας. ἢ ὅτι σκίὰ οἵ vexpot. 
5 

140. σωφρονεστερα M, σωφρονεστέραν m. 144. yp. ἀντιχαταχτα- 

A4 

νεῖν m. 145. χαλῆς Schuetz. 147. τῶν Robortellus: τῶν M. 160. 

xoxutoic M, corr. mi. 152. paragraphus praefixa in M. 152 54. 

fort. (ere . . χαναχὲς | ὀλομένῳ μελόμενον δεσπότᾳ. 155. dyoc schol.: 

ἄλγος M. 157sq. σεβάσω δέσποτα M. μοι σέβας, κλύ᾽, à Bamberger. 



CHOEPHOROE. 353 

0TOTOTOTOTOTOTOL, 

ἰὼ τίς δορυ- 

σϑενὴς ἀνὴρ ἀναλυτὴρ δόμων, Σχυϑιχά τ᾽ ἐν 160 
M , 2 5 » , 

γεροῖν παλίντον᾽ ἐν ἔργῳ βέλῃ 

᾿᾽πιπάλλων Ἄρης 

σγέδιώ τ᾽ αὐτόχωπα νωμῶν βέλη. 
» ^ AM. /, ^ ^ .2 

HA. ἔχει μὲν ἤδη γαπότους γοὰς πατήρ, 

νέου δὲ udo» τοῦδε χοινωνῇσατε. 165 
7 / od s Qu Cer NS ,ὕ , 

X0. λέγοις ἄν" ὀρχεῖται δὲ χαρδία φόβῳ. 

HA. ὁρῶ τομαῖον τόνδε βόστρυχον τάφῳ. 

X0. τίνος ποτ᾽ ἀνδρὸς ἢ βαϑυξώνου χόρης: 

Π4. εὐξύμβολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὲ δοξάσαι. 

X0. πῶς οὖν παλαιὼ παρὰ νεωτέρας μάϑω; 170 

HA. οὐχ ἔστιν ὕστις πλὴν ἐμοῦ χείοαιτό νιν. 

X0. ἐχϑροὶ γὰρ οἷς ποοσῆχε πενϑῆσαι cotyt AU. ἔχῦροι γα, 70007) EU cptyt. 
, ' M σ᾿» , ^ ΄ 5 5N-- [4 , 

HA. xai μὴν ὅδ᾽ ἐστὶ χάρτ᾽ ἰδεῖν ὁμόπτερος. 

ΧΟ. ποίαις ἐϑείοαις: τοῦτο γὰρ δέλω μαϑεῖν. 

11. αὐτοῖσιν ἡμῖν χάρτα προσφερὴς ἰδεῖν. 175 

X0. μῶν οὖν ᾿θρέστου χρύβδα δῶρον ἢ τόδε: D i i 7] , 

HA. μάλιστ᾽ ἐχείνου βοστρύγοις προσείδεται. 

1600. τῶν ἐν τοῖς δόμοις κακῶν. 161. ἐν τῷ ἔργῳ. ἐν τῷ 

βάλλειν. --- σὺν ἔργῳ πάλλων. Ó ἔστι μὴ μόνον φέρων, ἀλλὰ πράτ- 

των. 163. yp. (l τινὲς et intellege gl. ad σχέδια) ἕτοιμα. — 

αὐτόκωπί(α): τὰ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔχοντα τὴν λαβὴν ξίφη. σχέδια δὲ ἐκ 

τοῦ σχεδὸν φονεύοντα καὶ οὐ πόρρωϑεν, ὥσπερ τὰ βέλη. 166. 

λίαν κινεῖται. 172. λείπει τὸ εἰσίν. 173. ὅδε ὃ πλόκαμος. 

— συγγενής. 

76 

159. ἴτω τις Bothe. 160. Σχυϑιχά τ’ Robortellus: σχυϑιτάτ᾽ M. 

161. βέλη delet Heimsoeth. 164. nulla personae nota in M. γαπότους 

Turnebus: ἀπό,του (, inseruit m vel m!) M. 166 — 182. singulis versibus 

paragraphi praefixae in.M. 166. ἄν: ὀρχεῖται Turnebus: ἀνορχεῖται M. 

171. χεέραιτό vt) Turnebus: χεέρετό νεῖν M, vw superscripsit m. — Post 

172 lacuna esse videtur. Cfr. Soph. El. 909 5αᾳ. 176. 7 M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 28 
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ΧΟ. xai πὼς ἐχεῖνος δεῦρ᾽ ἐτόλμησεν μολεῖν; 

HA. ἔπεμψε γαέτην χουρίμην γώριν πατρός. 
, - * , 

X0. οὐχ ἧσσον εὐδάχρυτά pot λέγεις τάδε, 180 

εἰ τῆσδε γώρας μήποτε Φαύσει ποδί. 

HA. xàpot προσέστη χαρδίας χλυδώνιον / 

χολῆς, ἐπαίσϑην δ᾽ ὡς διανταίῳ βέλει" 
15-90 9] , "Y T, , , 
ἐξ ὀμμάτων δὲ δίφιοι πέπτουσέ μοι 

σταγόνες ἄφραχτοι δυσχίμου πλημμυρίδος, 18ὅ 

πλόχαμον ἰδούσῃ τόνδε" πὼς ydp ἐλπίσω 
, - 2 »* A S gj9g AZ E 

ἀστῶν τιν᾽ ἄλλον τῆσδε δεσπόζειν φόβης; 
» 42 5 εἶ , e - 2 , , 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μήν νιν ἣ χτανοῦσ᾽ ἐχείρατο, 

ἐμὴ δὲ μήτηρ, οὐδαμῶς ἐπώνυμον 

φρόνημα παισὶ δύσϑεον πεπαμένη. 190 
5 * ΝΣ [rd ^ » /w2 5 , 

ἐγὼ o ὅπως pev ἀντιχρὺυς t4O  aGtveoo, 
5 Δ᾽ P] ELA , i , 

εἶναι τόδ᾽ ἀγλάισμά poc coU. φιλτάτου 

βροτῶν ᾿Θρέστου" σαίνομαι δ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδος. 

φεῦ. 
E *: B x 231 7399-973 M 

Ew εἴγε φωνὴν ἐμφρον ἀγγέλου OtxnV, 

182. χίνησις τῆς χολῆς τῆς xav! αὐτόν (αὑτήν Blomfield). 

188. ὡς βέλει ἐκρούσϑην ἐξ ἐναντέας τιτρώσχοντι. 184. ποϑει- 

vaí μοι. πρώην ἄρευστοι. ὡς »δέψιον Apyoc« τό ποτε ἄνυδρον. 

189. οὐκ ἄξιον τοῦ ὀνομάξεσϑαι ὑπὸ τῶν τέκνων ἑαυτῆς μήτηρ. 

190. τὸ δύσϑεον φρόνημα οὐδαμῶς ἐπώνυμον μητρὸς πεπαμένη. 

191. λεέπεε οὐκ ἔγω. 198. παραμυϑοῦμαι. 194. ὃ πλόχαμος 
δηλονότε (Gl.). 

179. ἔπεμῴφε γαίτην Victorius: ἔπεμψεν xai τὴν M. πατρέ Turne- 
χ 

bus. 180. οὐχ M. 181. φαύσει Turnebus: ψαύδει M, H super 
et Scr. m. 182. xapóía Scaliger, xapóíav Heimsoeth. 188. ἐπαέ- 

μ 

σϑην Canter: ἐπαίϑην M. 1185. πλημυρίδος M. 189. ἐμή γε Porson. 

193. σαίνομαι, prioribus tribus literis ab alia manu in litura scriptis, M. 

194. ἔμφρον᾽ Auratus: εὔφρον᾽ M. 
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NIA Ξ᾽ “ὌΠ eL , ὅπως δίφροντις οὖσα μὴ ᾿χινυσσόμην, 195 
» Ds - , 2 3 ^ JE UND 2 , ".Χ, 

ἀλλ᾽ εὖ σάφ᾽ Tv ἢ τόνδ᾽ ἀποπτύσαι πλόχον, 

εἴπερ γ᾽ ἀπ᾽ ἐγϑροῦ χρατὸς ἦν τετμημένος, 

ἢ ξυγγενὴς ὧν εἶχε συμπενϑεῖν ἐμοέ, 

ἄγαλμα τύμβο» τοῦδε xai τιμὴν πατρός. 

ἀλλ᾽ εἰδότας μὲν τοὺς ϑεοὺς χαλούμεϑα, 200 
σ 2 ^ ?* , 

οἵοισιν ἐν γειμῶσι ναυτίλων δίχην 

σμιχροῦ γένοιτ᾽ ἂν σπέρματος μέγας πυϑμήν. 

χαὶ μὴν στίβοι γε, δεύτερον τεχμήριον, 

ποδῶν δ᾽ ὅμοιοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς 205 

xat γὰρ δύ᾽ ἐστὸν τώδε περιγραφὰ ποδοῖν, 

αὐτοῦ τ᾽ ἐχείνον xat συνεμπόρου τινός. 

πτέρναι, τενόντων ϑ᾽ ὑπογραφαὶ μετρούμεναι 

εἰς ταὐτὸ συμβαίνουσι τοῖς ἐμοῖς στίβοις. 

πάρεστι δ᾽ ὠδὶς xat φρενῶν χαταφϑορά. 210 

OP. εὔχου τὰ λοιπά, τοῖς ϑεοῖς τελεσφόρους 

195. διχογνώμων (Gl.). — ἐφανταζόμην. κήνυμα (κένυγμα Stan- 

ley) γὰρ τὸ εἴδωλον. 196. εὖ: ἀντὲ τοῦ ἀχριβῶς. — μισῆσαι 

(61.). 199. λείπει ἣ εἰς. 201. τρόπῳ ναυτῶν. -- ὅτε (i. e. 

σημείωσαι Oct) κατὰ δοτικὴν Ofxy. 208. ἀντὶ τοῦ, εἰ Ὀρέστου 
^; Ur b] 

ἐστὶν ὃ πλόχαμος, γένοιτ᾽ ἂν ἐκ μικρᾶς προφάσεως μέγα ἀγαϑόν. 

204. τὸ ἑξῆς, καὶ μὴν δεύτερον τεχμήριον. — ot ἐν τῇ γῇ τύποι τῶν 

ποδῶν. 205. ἐπειδὴ ἄδηλον τίσιν ὅμοιοι, ἐπήγαγε »τοῖς γ᾽ ἐμοῖ- 

σιν ἐμφερεῖς«. 208. τὴν εἰς μῆχος τῶν ποδῶν ἔχτασιν τένοντάς 

φησιν. 210. ἀλγηδὼν καὶ λύπη, καὶ ὥσπερ ὠδίνω τὰ παρόντα. 

195. μὴ ᾿χινυσσόμην Turnebus: μηχηνυσσόμην M. 196. σάφ᾽ ἦν 

ἢ Wellauer: σαφηνῆ M. 200— 203 post 210 transponit Weil (post 

209 collocabat Butler). 201. δίχην Ald.: δίχης (5t in ras.) M. 208. 
δ᾽ delet Turnebus. Versibus 206. 207 de Kirchhoffi coniectura post 210 

transpositis verba δ᾽ ὅμοιος. . ἐμφερεῖς | πτέρναι delenda videntur. 
ὅμοιοι M, ὁμοῖοι m. 211—223. paragraphis praefixis personarum 

vices in M notantur, nisi quod v. 218 Orestis nota praescripta. 

23* 
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εὐγὰς ἐπαγγέλλουσα, τυγχάνειν καλῶς. 

HA. ἐπεὶ τί νῦν ἕχατι δαιμόνων χυρῶ: 

OP. εἰς ὄφιν ἥχεις ὧνπερ ἐξηύχου πάλαι. 

HA. xai τίνα σύνοισϑά pot χαλουμένῃ βροτῶν; 215 

OP. σύνοιδ᾽ ᾿Θρέστην πολλά σ᾽ ἐχπαγλουμένην. 

HA. xat πρὸς τέ δῆτα τυγχάνω χατευγμάτων: 

OP. ὅδ᾽ εἰμί: μὴ μάτευ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον φίλον. 

HA. ἀλλ᾽ ἢ δόλον τιν᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφέ μοι πλέχεις:; 

ΟΡ. αὐτὸς xac! αὐτοῦ τἄρα μηγανορραφῶ. 290 

HA. ἀλλ᾽ ἐν χαχοῖσι τοῖς ἐμοῖς γελᾶν ϑέλεις. 

ΟΡ. χἀν τοῖς ἐμοῖς ἄρ᾽, εἴπερ ἔν γε τοῖσι σοῖς. 

HA. ὡς ὄντ᾽ ᾿Θρέστην τάδ᾽ ἐγὼ σε προυννέπω: 

ΟΡ. αὑτὸν μὲν οὖν δρῶσα δυσμαϑεῖς ἐμέ, 

χουρὰν δ᾽ ἰδοῦσα τήνδε χηδείωου τριχὸς 225 

ἀνεπτερώϑης χἀδόχεις δρᾶν ἐμέ, 

ἰγνοσχοποῦσά τ᾽ ἐν στίβοισι τοῖς ἐμοῖς. 

σαυτῆς ἀδελφοῦ συμμέτρου τῷ σῷ χάρᾳ 

axédat τομῇ προσϑεῖσα βόστρυχον cptyóc. 

ἰδοῦ δ᾽ ὕφασμα τοῦτο, σῆῇς ἔργον yepóc, 230 

213. ἐπειδὴ τί νῦν λαμβάνω ix δαιμόνων: τίνος yàp ἤδη ἐπέ- 

τυχον ὑπὸ ϑεῶν ὅτι εἶπες »τὰ λοιπάς: 216. ἐχπάγλως ϑαυμά- 

ζουσαν. 211. ἐπέτυχον. 224. ἀπιστεῖς. 225. τῆς ἐπὶ 

κηδείᾳ τετμημένης. 228. παραπλησίου. 280. οὐ πάντως ἐν 
“- d “ b) 2 zu » ES Y » » ' , 

τῷ νῦν χιτῶνι. ἀλλ᾽ εἰκὸς αὐτὸν ἔξωϑεν ἔχειν παιδικὸν σπάργανον. 

214. ἐξηύχου Robortellus: ἐξηύχου M. 216. πολλὰσ ante corr. 

M. ἐχπαγλουμένην Robortellus: ἐχπαγλουμένησ M. 218. μάτευ᾽ b: 

μάστευ᾽ M. 290. τἄρα Dindorf (τἄρα Salvinius): rappa M. 222. 

ἐμοῖς Turnebus: ἐμοῖσιν M. rois ἴσοισ ante corr. M. 223. τάδε 

σ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; Arnaldus, τόνδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; Francken. 224. 

nulla personae nota in M. οὖν Turnebus: νῦν M. 296. χαδοχεῖσ 

M, χἀδόχεισ m. 227 post 225 collocavit Robortellus. 228 eicien- 

dus videtur. 229. σχέψαι τομῇ Turnebus: exédat vo μὴ M. 
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N - 

ἔνδον γενοῦ, yap 

τοὺς φιλτάτους γὰρ οἶδα νῷν ὄντας πιχρούς. 

ὦ φίλτατον μέλημα δώμασιν πατρός, 
^ Ἁ 2 ' , , 

οαχρυτὸς ἐλπὶς σπερμαᾶάτος σωτηρίου, 285 

ἀλχῇ πεποιϑὼς δῶμ᾽ ἀναχτήσῃ πατρός. 

HA. ὦ τερπνὸν ὄμμα τέσσαρας μοίρας ἔγον 

ἐμοί: προσαυδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγχαέως ἔχον 

πατέρα τε χαὶ "1 ὁ μητρὸς ἐς σέ μοι ῥέπει 

στέργηϑρον: ἣ δὲ πανδίχως ἐγϑαέρεται" 240 

c νηλεῶς ὁμοσπόρου" 

πιστὸς δ᾽ ἀδελφὸς ἦσϑ᾽, ἐμοὶ σέβας φέρων. 

μόνον Αρώτος τε xai Δίχη σὺν τῷ τρίτῳ 

πάντων μεγίστῳ Ζηνὶ συγγένοιτό σοι. 

0Ρ. Ζεῦ Ζεῦ. ϑεωρὸς τῶνδε πραγμάτων γενοῦ" 245 

ἰδοῦ δὲ γένναν εὖνιν αἰετοῦ πατρός, 

ϑανόντος ἐν πλεχταῖσι xai σπειράμασιν 

δεινῆς ἐχίδνης. τοὺς δ᾽ ἀπωρφανισμένους / ET | 

281. παρὰ τὸ »ἐν προτέροισ: πόδεσε κύων £ys« (Hom. τ 228). 
- ^ 3r » ^ - ΄ὕ 

235. ἢ ὅτι παρ᾽ ἐλπίδας ὥφϑη, ἢ ὅτι φανεὶς δάκρυα αὐτῇ ἐκίνησεν. 

ὃ 238. ὁ δέ ἀντὲ τοῦ γάρ. 240. ἐν σοὶ ὁρῶ μητέρα στεργόμενον 
((. μητρὸς στέργηϑρον), αὕτη δὲ ἀπέχϑεταί μοι. 241. ἀπὸ κοινοῦ 

τὸ »εἰς σέ uot στέργηϑρονκ. 245. ϑεατής (Gl.). 246. ἡμεῖς 

(ἡμᾶς Dind.) δηλονότι. 248. ἀντὶ τοῦ ἡμᾶς. 

231. ἠδὲ Turnebus: sie δὲ M. ϑήρειον Bamberger: ϑηρίον M. 252. 

μὴ ᾿χπλαγῆς Turnebus: μήχπλαγῆ M. 233. οἶσϑα Hartung. 234 

—36 ante 243 de Rossbachi sententia inserendi et cum 243sq. conti- 

nuati choro tribuendi videntur. 235. σωτήριος Schuetz. 239. 
£&euot M, ἐσσέμος m, qui idem in marg. adscripsit. 249. μόνον 

'Turnebus: μόνοσ M. 244. σοι Stanley: μοι M. 245. nulla personae 

nota in M. πραγμάτων Robortellus: πρηγμάτων M. 246. γένναν εὖ- 
vt» Turnebus: γεννανεν M, γέννα, yw m. 947. σπειράμασιν b: σπι- 

ράμασιν M. 248. δινῆῇσ M, mut. in δεινῆσ m. 
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νῆστις πιέζει λιμός" ob γὰρ ἐντελ) στις - μος γάρ Vis 
, , , , 

ϑήραν πατρῴαν προσφέρειν σχηνή μασιν. 250 

οὕτω δὲ χἀμὲ τήνδε τ᾽, ᾿Πλέχτραν λέγω, 

ἰδεῖν πάρεστί σοι, πατροστερῇ γόνον, 

ἄμφω φυγὴν ἔγοντε τὴν αὐτὴν δόμων. 
^ ^ — , — , 

xai τοῦ ϑυτῆρος xat σε τιμῶντος μέγα 

τρὸς νευσσοὺς τούσδ᾽ ἀποφϑείρας πόϑεν . 255 

ἕξεις ὁμοίας γειρὸς εὔϑοινον γέρας: 

οὔτ᾽ αἰετοῦ γένεϑλ᾽ ἀποφϑείρας πάλιν 
, » , bl , - - 

GRAM ἔχοις ἂν σήματ᾽ εὐπιϑῇ βροτοῖς, 

οὔτ᾽ ἀρχιχός σοι πᾶς ὅδ᾽ αὐανϑεὶς πυϑμὴν 
, 3 w 

βωμοῖς apr eet pound ἐν ἡμασιν. 260 

χόμιζ᾽, ἀπὸ σμιχροῦ δ᾽ ἂν ἄρειας μέγαν 

δόμον, δοχοῦντα χώρτα νῦν πεπτωχέναι. 

X0. ὦ παῖδες, ὦ σωτῆρες ἑστίας πατρός, 

σιγᾶϑ᾽, ὅπως μὴ πεύσεταί τις, ὦ τέχνα, 

γλώσσης χάριν δὲ πάντ᾽ ἀπαγγείλῃ τάδε 265 

πρὸς τοὺς χρατοῦντας᾽" οὃς ἴδοιμ᾽ ἐγώ ποτε 

249. οὐκ ἔστι γέννα ἐντελής, ὥστε τὴν πατρῴαν ϑήραν προσ- 

ἄγειν τῇ καλιᾷ 255. ἐὰν ἀποχτείνης ἡμᾶς. 256. εὔϑυνον 

διὰ τοῦ υ J τὸ δίκαιον σημαίνει, διὰ δὲ τῆς οἱ καλὴν εὐωχέαν ἔχον 

γέρας, παρὰ τὴν ϑοίνην. 257. »ὕστε ot αὐτῷ φίλτατος οἰωνῶνκ 

(Hom. 2 292). 260. ἀντὲ τοῦ ἐπιμελήσετα: τῶν βωμῶν. 261. 

xa" ἑαυτόν (l ἑαυτό), ἀντὲ τοῦ σῶζε ἡμᾶς. δύνασαι yàp ἀπὸ 

σμικρᾶς αἰτέας ἀνοικοδομῆσα: τὸν πεσόντα δόμον. 265. μὴ Ov 

νάμενος ἐχεμυϑεῖν. 

- 

249. ἐντελεῖς Pauw. 250. ϑήραν πατρῴαν schol: ϑῆρα πα- 
τρῶα (πατρώα m) M. 251. λέγω Ald.: ἐγώ M. 254. xai σὲ M. 

0t 

255. ἀποφϑίρασ M, corr. in ἀποφϑεέρασ m. 256. εὔϑυνον (superscr. 

m) M. 268. εὐπειϑῆ (superscr. ut vid. m) M. 8861. 2' ἂν ἄρειας 
Turnebus: 2avapíae M. 263. paragraphus praefixa in M. 266. 
ἴδοιμι M. 
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ϑανόντας ἐν χηχῖδι πισσήρει φλογός. 

OP. οὔτοι προδώσει Ποξίου μεγασϑενὴς 

χρησμὸς χελεύων τόνδε χίνδυνον περᾶν, 

χἀξορϑιάζων πολλὰ xai δυσχγειμέρους 210 

ἄτας ὑφ᾽ ἧπαρ ϑερμὸν ἐξαυδώμενος, 

εἰ μὴ μέτειμι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους, 

τρόπον τὸν αὐτὸν ἀνταποχτεῖναι λέγων, 

ἀπογρημάτοισι ζημίαις ταυρούμενον * 

αὑτὸν δ᾽ ἔφασχε τῇ φίλῃ φυγῇ τάδε 25 

τίσειν μ᾽ ἔχοντα πολλὰ δυστερπῇ xaxd. 

τὰ μὲν γὰρ ix γῆς δυσφρόνων μειλίγματα 

βροτοῖς πιραύσχων εἶπε τὰς δὲ νῶν νόσους, 

σαρχῶν ἐπαμβατῆρας ἀγρίαις γνάϑοις 

λειγῆνας ἐξέσϑοντας ἀργαίαν φύσιν" 280 

λευχὰς δὲ χόρσας τῇδ᾽ ἐπαντέλλειν νόσῳ" 

261. ἐν ἀναδόσει φλογὸς ἰσχυρᾷ. --- καιόμενα γὰρ τὰ ξώλα 

πίσσαν ἀνίησιν. 210. ἀνατεταμένα βοῶν. 214. ἢ ἐμὲ ζημίαν 

μεμφόμενος (μεμφόμενον Bamberger), 7 “ἴγισϑον τὸν μὴ ξημίω- 

ϑέντα ποινὴν ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ πατρός. 215. αὐτὸν τὸν Aya- 

μέμνονα ἔφασκε τελεσιουργεῖν. 217. τῶν ἐχϑρῶν μειλίγματα. 

ai κολάσεις γὰρ τῶν ἀδικούντων μειλέγματά εἰσε τῶν ἀδικηϑέντων. 
M Η͂ Y ΄ ΄ , - » N ΄ 

218. τοὺς μὲν γὰρ πολέτας λοιμώξειν ἐκ γῆς ἔφασχεν πρὸς ἀφοσίω- 

σιν Ayauéuyvovoc, ὡς μὴ ἐκδικήσαντας, ἡμᾶς δὲ σωματικῶς φϑαρῆς- 

ναι. 280. τὴν ὑγιᾶ καὶ ἐξ ἀρχῆς οὖσαν ἡμῖν. 281. τρίχας 

(Gl). — ἢ μέχρε γήρως ἀτυχήσομεν, ἢ παραυτὰ γηράσομεν" παρὰ 

τὸ »ald« γὰρ ἐν κακότητε βροτοὶ καταγηράσκουσις (Hom. τ 360). 

267. fort. φϑίνοντας. χηχίδι M, xyxiót m. 268. nulla personae 
nota in M. οὔτοι Turnebus: οὔτε M. μεγασϑένησ M, μεγασϑενὴσ m. 

270. χἀξορϑιάξων Turnebus: χἀξοϑριάξων M. 274—295 secludit 

Dindorf. Cfr. 1030sq. 274. ἀποχρημάτοισι Schuetz: ἀποχρηματοῖσι 

M, ἀπὸχρηματοῖσι m. 277. μηνέματα Lobeck. 218. νωνόσσουσ 

corr. in νῶν, νόσουσ M. βλαστάνειν νόσους Conington. 280. Aet- 

χῆνας Blomfield: λειχῆνασ M. 281. ἐπαντέλλειν Etym. M. p. 530, 51: 

ἐπαντέλλει M. 



960 AESCHYLI 

ἄλλας τ᾿ ἐφώνει προσβολὰς "Eptwbov, 

&x τῶν πατρῴων αἱμάτων τελουμένας 
ὁρῶντα λαμπρὸν ἐν σχότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρύν. 

τὸ γὰρ σχοτεινὸν τῶν ἐνερτέρων βέλος 285 

&x προστροπαίων ἐν γένει πεπτωχότων, 

χαὶ λύσσα χαὶ μάταιος ἐχ νυχτῶν φόβος 
- ΄ A ONT , 

χινεῖ, ταράσσει, xat διώχεσϑαι πόλεως 

γαλχηλάτῳ πλάστιγγε λυμανϑὲν δέμας. 

χαὶ τοῖς τοιούτοις οὔτε χρατῆρος μέρος 290 

εἶναι μετασχεῖν, οὐ φιλοσπόνδου λιβός, 
- Χ , , e , VOD on 

βωμῶν τ’ ἀπείργειν οὐχ δρωμένην πατρὸς 

μῆνιν, δέγεσϑαι δ᾽ οὔτε συλλύειν τινά, 

πάντων δ᾽ ἄτιμον χἄφιλον ϑνήσκχειν γρόνῳ, 

χαχῶς ταριχγευδέντα παμφϑάρτῳ μόρῳ. 295 
E bye E - EX T ' -—-— A - τοιοῖσθε γρησμοῖς &pa γρὴ πεποιϑέναε: 

χεὶ μὴ πέποιϑα, τοὔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον. 

πολλοὶ γὰρ εἰς ἕν συμπίτνουσιν ἵμεροι, 

284. τὸν ἐν σχότῳ νῶν κινοῦντα τὴν ὀφρῦν λαμπρῶς ἡμᾶς ἐπε- 
ξιέναε ἔλεγεν. - 285. $ νόσος. 286. ἐκ τοῦ ᾿ἡγαμέμνονος ἕκε- 
τεύοντος τοὺς ϑεοὺς ἐκδικήσεως τυχεῖν. 289. λυμανϑέντα. 292. 

ἀπὸ χοινοῦ τὸ ἔφησεν. 293. συγκλύειν (συγκαταλύειν Abresch), 
- E V.e ΄ - v - E συνοιχεῖν. 295. καὶ ὁ Σώφρων »τὸ γῆρας ἄμμε μαραῖνον ταρι- 

4 d 2 x χεύεικ. 296. κατὰ ἀπόφασιν ἀναγνωστέον. 2917. καὶ εἰ μὴ 
^ - no , E » 
διὰ τοῦ χρησμοῦ (τὸν γρησμόν Ὑἱοί.), ἀλλὰ διὰ τὰ ἄλλα. 

282. τ᾽ ἐφώνει Auratus: τε φωνεῖ M. 288. ἐχ προστροπαίων 

αἱμάτων, secluso v. 286, Keck. 284 post 275 transferendus vi- 
detur. ὀφρῦν M. 289. scribendum videtur μάστιγι, quod Lycophro 
v. 436 (ἀγηλάτῳ udorty:) legisse videtur, neglectis testimoniis Etym. M 

p. 674, 20 et Hesych. s. v. πλάστιγξ. 290. χρατῆρος Robortellus : 
χρατερὸσ M. 291. A«$óc Turnebus: λέθοσ M. 293. δ᾽ addidit 

Hermann: rasura in M. Scribendum οὐδὲ. 294. Svzoxew M. 296. 

ἄρα Stanley: dpa M. 297. xai εἰ M, χ᾽ κκεὲ m. 298. συμπέτ- 

νουσιν M, συμπίπτουσιν m. 
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ϑεοῦ τ᾽ ἐφετμαί, xat πατρὸς πένϑος μέγα, 
^ P ,- x p ΣΧ , r 

xat πρὸς πιέζει γρημάτων ἀγὴήνια, 900 

τὸ μὴ πολίτας εὐχλεεστάτους βροτῶν, 

Τροίας ἀναστατῆρας εὐδόξῳ pet, 

δυοῖν γυναιχοῖν ὧδ᾽ ὑπηχόους πέλειν. 

ϑήλεια γὰρ φρήν" εἰ δὲ μή, τάγ᾽ εἴσεται. 

X0. ἀλλ᾽ ὦ μεγάλαι ἤϊοζραι, Διόϑεν 305 

τῇδε τελευτᾶν, 

ἢ τὸ δίχαιον μεταβαίνε Ἵ Α ται κενξέ,. 

, 5 E , c sz , ' 

ἀντὶ μὲν ἐγϑρᾶς γλώσσης ἐγϑρὰ 

γλῶσσα τελείσϑω" τοὐφειλόμενον 

πρώσσουσα Δίχῃ μέγ᾽ docet 810 

ἀντὲ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν 

πληγὴν τινέτω. δράσαντι παϑεῖν, 

τριγχέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 

str. 1. ΟΡ. ὦ πάτερ αἰνόπατερ, τί Got 

φάμενος ἢ τί ῥέξας 315 

τύγοιμ᾽ ἂν ἕχαϑεν οὐρίσας Τῷ 124 ex "I 91 

303. ὑπὸ Aiyío8ou xai Κλυταιμήστρας. 306. τούτῳ τῷ τρόπῳ 

εἴη ἀποβῆναι. 807. καϑάπερ (Gl). --- ἐπινεύει (GI.). 808. 

τοῦτ (cast ἡ δίκη: ἀντὶ λοιδορέ χρ λοιδορίαν. ἀντὲ πλη- τοῦτο προστάσσε: ἡ δίκη: ἀντὶ λοιδορίας γὰρ λοιδορίαν, ἀντ / 

γῆς πληγήν. 812. ὃ φονεύσας. 814. δεινὰ παϑών. 316. 

μακχρόϑεν οὐριοδρομήσας sig τὸν σὸν τάφον, ὅ ἐστιν ἀπὸ Φωκίδος 
ἐλδ , χλλ ΄ ϑ J ] ULP ET A. ^ Y M , , s 

ἐλθών. ἄλλως. móppwÜsv cou ἀφοριζόμενος" σὺ μὲν γὰρ ἐν σκότῳ, 

ἐγὼ δὲ ἐν τῷ φωτί. (318). ἐναντέον μὲν τὸ ρῶς τῷ σκότῳ, τουτ- γὼ δὲ à φωτέ. de μὲ φῶς τῷ τῳ, 
EE P5 Y E N - er X 3 DTE a dm ἘΠ NM - 
ἔστε, πολὺ TO μεταξὺ τῶν ςώντῶν XQ τεῦυνξώτων ομως oc τος 

300. πρὸς πιέξεε Abresch: προσπιέξει M. 301. πολέτας τ᾽ Pauw. 

αι 

305. nulla personae nota in M: X0. praescripsit Robortellus. μοῖρε M. 

307. ἢ mut. in 7; M. 310. óixy» M, Ox» m. — μέγαυτε M, οἶμαι 
μέγ᾽ d)rei in marg. m. 312. τινέτω (vero in rasura) M. 314. 

nulla personae nota in M: Oresti tribuit Turnebus. αἰνοπαϑές Hartung. 
L4 

316. àv, ἴχαϑεν M (superscr. m). 
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» 3 y 3 , 

ἔνϑα σ᾽ ἔχουσιν εὐναί: 

σχότῳ φάος ἀντίμοιρον" 

γάώριτες δ᾽ ὁμοίως 
Y / ΡῈ TN 

xEex^rvwcat γόος εὐχλεῆς 320 

προσϑοδόμοις "Acosta. 

str. 1. ΧΟ. TÉxvov, φρόνημα τοῦ 

ϑανόντος οὐ δαμάζει 

πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 

φαίνει δ᾽ ὕστερον ὀργάς" 825 
2 σ- τς ΄ 
ὀτοτύζεται δ᾽ ὃ ϑνήσχων, 

ἀναφαίνεται δ᾽ ὁ βλάπτων. 

πατέρων δὲ χαὶ ταχέντων 

γόος ἔνδιχος ματεύει 

τὸ πᾶν ἀμφιλαφὴς ταραχϑείς. 330 

antistr. 1. HA. χλῦϑέ vuv, ὦ πάτερ, ἐν μέρει 

προσϑοδόμοις Ἀτρείδαις ὃ γόος ὃ εὐκλεὴς ὁμοίως χάριτες κέκληνται. 

819. χάριτας δὲ νεκρῶν πάντες φασὶ τὸν γόον. 821. τοῖς πρό- 

τερον ἐσχηχκόσι δόμον. νῦν γὰρ »o0x εἰσὶ δόμοι" φροῦδα γὰρ τάδ᾽ 

70r« (Eurip. Med. 189). — προσϑόδομοι: ἱκέται (προσϑοδόμοις: 

ἱκέταις Paley). 323. τουτέστιν. οὐ συναναλίσκεται τῷ σώματι 

υχικὴ δύναμις. 324. 7 γνάϑος συνήϑης, ὡς ὃ χρημνὸς λέγει 
Ψ» £ , ' MN ^ c ^ 

Πίνδαρος xai ἡ ἠχὼ Σιμωνίδης. 325. ἣν ἔχει ὀργὴν ἡ φυχὴ 

ὕστερον φανεροποιεῖ. 326. δεῖ δὲ ὅμως τὸν ἀποθανόντα ϑρη- 
- ; METTE 

vica. 329. ξητεῖ τὸ ἀντιτιμωρεῖσϑαι. -- ὅμως ox ἠρεμεὲ ἣ 

φυχή" ζητεῖ γὰρ παντελῶς i iid, τὴν ἐκδίκησιν. 330. ἀντὲ 

τοῦ πολύς (Gl.). 331. ἔξω (»i. e. διπλῇ ἔξω νενευκυῖας Heim- 

St soeth). — χατὰ διαδοχήν, ὡς καὶ τοῦ ἀδελφο 

318. ἀντέμοιρον Erfurdt: ἐσοτέμοιρον M. 320. χέχλῃηνται Bam- 

berger: χέχληνται M. 322. nulla personae nota in M: X0. prae- 

scripsit Turnebus. 324. μαλερὰ Porson: ἣ μαλερὰ M. 328. δὲ 

olim Hermann: τε M. ταχέντων Grotefend: zexóvro» M. 331. pa- 

ragraphus praefixa in M (item 333, 337): HA. praescriptum in b. xA 

vu» Canter: χλῦϑε νῦν M. 
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NETZ , 

πουλυδάχρυτα πένϑη. 
T4 , 2 , , δίπαις τοί σ᾽ ἐπιτύμβιως 
05 ; ΓΕ ϑρῆνος ἀναστενάζει. 

Ν 

τάφος δ᾽ ἱχέτας δέδεχται 335 

φυγάδας δ᾽ ὁμοίως. 

τέ τῶνδ᾽ εὖ, τέ δ᾽ ἄτερ χαχῶν; 

οὐχ ἀτρίαχτος ἄτα; 

syst. ΧΟ. ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἂν ἐχ τῶνδε ϑεὸς γργζων 

ϑείῃ χελάδους εὐφϑογγοτέρους" 840 

ἀντὶ δὲ ϑρήνων ἐπιτυμβιδίων 

παιὰν μελάδροις ἐν βασιλείοις 

νεοχρᾶτα φίλον χομίζει. 

str. 2. ΟΡ. εἰ γὰρ ὑπ᾽ Tato 

πρός τινος Πυχέων, πάτερ, 545 

δορίτμητος χατηναρίσϑης, 

λιπὼν ἂν εὔχλειαν ἐν δόμοισιν 

τέχνων τ᾽ ἐν χελεύϑοις 

888. ἔσω (»i.e. διπλῇ ἔσω νενευκυῖας Heimsoeth). 335. ἐκέ- 

τὴν μὲν ἐμέ, φυγάδα δὲ Ὀρέστην. πληϑυντικῶς δὲ ἑκάτερον εἶπεν MPH 1 0p Ῥεστην. / «oc o8 € p? Ε 
ἀντὶ τοῦ ἑνικοῦ. 888. οὐκ ἀνέκητος, ἀλλὰ νενικημένη ὑπὸ τῶν 

ἐχϑρῶν. ἀπὸ τῶν παλαιστῶν, o? ἀποτριάξονται ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων. 

889. ὃ γρησμῳδῶν AnóAAov. 848. Ὀρέστην τὸν νεωστὲ συγχρα- 

ϑέντα ἡμῖν. οἱ δὲ νεοκρῶτα τὴν ἐπὶ νεκρῷ σπονδήν. — νεωστὲ κε- 

χραμένον, λείπεε χρατῆρα. — νεοχρᾶτα: χρατῆρα. ν»νεοχρήτου τ᾽ 

εἰσεπειλειβομέναςκ«. 844. ἔξω (v. ad 331). 848. ταῖς προσόδοις. 

999. ro: σ᾽ Schuetz: τοῖσ M. ἐπιτύμβιος Hermann: ἐπιτυμβιδίοισ 

Μ. 334. ἀναστενάξει b: ἀναστενάξει M. 339. paragraphus praefixa 

in M: X0. (intellege coryphaeum) praescripsit Turnebus. χρήξζων M. 

340. 9&6 Turnebus: 95» M. 342. παιὰν Iacob: παίων M. 343. 
χυμίσειεν Porson, φιάλην νεοχρᾶτα χομέξοι Scaliger. 344. paragra- 

phus praefixa in M: Oresti tribuit Hermann. eiAée« ante corr. M. — 346. 

χατηναρίσϑης Porson: χατεναρίσϑησ M. 948. τ᾽ ἐν Wellauer: τε 
Μ. 349. αἰῶ HL Ahrens coll. Bekk. Anecd. 1, 363 αἐῶ τὸν αἰῶνα 

xarà ἀποχοπὴν Αἰσχύλος εἶπεν: αἰῶνα M. 
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ἐπιστρεπτὸν αἰῶ 

χτίσσας πολύγωστον ἂν εἶχες 350 

τάφον διαποντίου γᾶς 

δώμασιν εὐφόρητον. 

antistr. 1. ΧΟ. φίλος φίλοισι τοῖς 

ἐχεῖ χαλῶς ϑανοῦσιν, 

χατὰ γϑωονὸς ἐμπρέπων 355 

σεμνότιμος ἀνάχτωρ, 

πρύπολός τε τῶν μεγίστων 

γϑονέων ἐχεῖ τυράννων" 

βασιλεὺς yàp ἦν, ὄφρ᾽ ἔξη, 

μόριμον λάχος πιμπλάντων 360 

χεροῖν πεισιβρότῳ τε βάχτρῳ. 

antistr. 2. HA. μηδ᾽ ὑπὸ Towtac 

τείχεσι φϑίμενος πατὴρ 

μετ᾽ ἄλλῳ δουριχμῆτε λαῷ 

849. ὡς τοὺς ὑπαντῶντας ἐπιστρέφεσϑαι πρὸς ϑέαν ἡμῶν. (350). 

ζηλωτὸν καὶ ὑπὸ πολλῶν χεχωσμένον. 851. ἐν τοῖς οἰκοδομή- 

μασ: τῆς Τροίας. 352. τάφον εὐτυχῆ" φορὰ yàp Y, τύχῃ. 888. 

ἔσω (v. ad 333). --- πρὸς τὸν (τὸ Vict.) »πολύχωστον εἶχες cágov« 

ἀπέδωχεν ὁ χορός. 868. Πλούτωνος καὶ Περσεφόνης. 360. 

τὴν ἐκ Μοιρῶν βασιλείαν χεκληρωμένην ἔγων. 861. τὸ σχῇπ- 

τρον τὸ τοὺς ἀνθρώπους πειϑοῖ μᾶλλον ἢ βίᾳ διατάττων (διατάττον 

Robort.). 862. γυναικικῶς οὐδὲ τούτῳ ἀρέσχεται, ἀλλὰ τῷ μηδὲ 

τὴν ἀρχὴν ἀνηρῆσϑαι. 

350. χτέσσασ versui 349 addit M. 351. διαποντίου γᾶς Turne- 

bus: διαποντιουτας et in marg. 6c M. 353. paragraphus praefixa 

in M: choro tribuit ex schol Abresch. 359. ἦν ὄφρα M. ἔζη Her- 
mann: ἔζησ M. 360. λάχος περαίνων Dindorf. 361. πεισιβρότῳ 

τε βάχτρῳ Pauw: πισίμβροτόν τε βάχτρον M. 362. nulla personae 

nota in M: Electrae (ex schol) tribuit Hermann. Τρωΐοις idem. 363. 
τείχεσι Heath: τεέχεσσι M. πατὴρ Heimsoeth: πάτερ M. 364. ἄλλῳ 

Stanley: ἄλλων M. δουριχμῆτι Blomfield: δοριχμῆτι M. 
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παρὰ Σχαμάνδρο" πόρον τεϑάφϑαι, 365 
, » e , 

πάρος δ᾽ oi χτανόντες 

νιν οὕτως δαμῆναι, 

-. ϑανατηφόρον αἶσαν 
, ' Y. 

πρόσω τινὰ πυνϑάνεσδαι 

τῶνδε πόνων ἄπειρον. 370 

ΧΟ. ταῦτα μέν, ὦ xai, χρείσσονα γρυσοῦ, 

μεγάλης δὲ τύγης χαὶ ὑπερβορέου 

μείζονα φωνεῖς: ϑύνασαι γάρ. 

δε μαράγνης 

δοῦπος ἱχνεῖται" τῶν μὲν ἀρωγοὶ 375 

3533. 3m ' ἜΠΗ ἀλλὰ διπλῆς γὰρ τῆσ 

χατὰ γῆς ἤδη" τῶν δὲ χρατούντων 

γέρες o)y ὅσιαι στυγερῶν τούτων, 

παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται. 

str. ὃ. OP. τοῦτο διαμπερὲς οὖς 

ἔχεϑ᾽ ἅπερ τι βέλος. 280 

865. λείπει τὸ ὥφειλες. 367. ἀπέστρεφε τὸν λόγον εἰς τὸν 

πατέρα αὐτοῦ. — λείπει τὸ ὄφελον. — τοῖς éxsívwv. ΖΒ869. πρὸ 

τοῦ ἀποϑανεῖν τὸν πατέρα. --- ἐμέ. 372. ὑπερορέου (Gl.) — ὑπερ- 
΄ , - » , € Fw M ' » 

βορέου τύχης τῆς ἄγαν πνεούσης. 373. ῥᾷάδιον γὰρ τὸ εὔχεσϑαι. 
^ €- , , » SS ΄ 

8514. διπλῇ μάστιγε (μάστιγηε m) ἐπλήγημεν. --- μάστιγος (Gl). 878. 
€ - t ΄ ΄ (Uy É E "Ὁ 7 

ἡμῶν ot σύμμαχοι οὗ περὶ Ayauépvova. 811. τοῦτο ἰδέᾳ ἀναπε- 

φώνηται, τῶν ἄγαν στυγερῶν τούτων. τοῦτο δὲ μᾶλλον ᾿Αγαμέμνο- 

νος τοῖς παισὶν αὐτοῦ συμβέβηκεν" πρὸς ὃ ἐπάγει ᾿Πλέχτρα ὅτε ὡς 
, e , RE [rd 

βέλος μου ὃ λόγος οὗτος ἥφατο. 

365. τεϑάφϑαι Tafel: τέϑαφαι M. 367. οὕτω Porson. 369. 

πρόσω Hermann: πρόσσω M. 371. nulla personae nota in M: X0. 

(intellege coryphaeum) praescripsit Turnebus. 372. re Kirchhoff. 

973. φωνεῖς" δύνασαι Hermann: φωνεῖ! ὁ δυνᾶσαι M, φωνεῖς: ὀδυνᾷ Por- 

son. 374. μαράγνης Robortellus: μαράγμησ M. 376. χαταγῆῇσ 
M, :d: super 5 scr. m. τῶνδε. M. 977. ὅσίς τυγερῶν M, ὅσιαι 

στυγερῶν m. - 37754. ὅσιαι" στυγερὸν τούτων πᾶσι τί μᾶλλον Schoe- 

mann. 379. nulla personae nota in M: Oresti tribuit Portus. οὖς 

Schuetz: ὧσ ex ὧσ factum M. 380. txero M. τι Schuetz: τε M. 
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Ζεὺ Ζεῦ, χάτωϑεν ἀμπέμπων 

ὑστερύόποινον ἄταν 

βροτῶν τλήμονε xat πανούργῳ 

γειρί, τοχεῦσι δ᾽ ὅμως τελεῖται. 

str. 2. X0. ἐφυμνῆσαι γένοιτό μοι 385 

πευχήεντ᾽ ὀλολυγμὸν dvOpo 2/ )λολυγμὸν ἀνδρὸς 

ϑεινομένωου, γυναιχός τ᾽ 

ὀλλυμένας᾽" τί γὰρ χεύϑω 

φρενὸς οἷον ἔμπας 
ἘΦ ^ p , d NN , »- 

zotücat; πώροιϑεν δὲ πρῴρας 390 

δριμὺς ἄηται χραδίας 

ϑυμός, ἔγκοτον στύγος. 

antistr. ὃ. HA. χαὶ πότ᾽ ἂν ἀμφιϑαλὴς 

Ζεὺς ἐπὶ γεῖρα βάλοι, 

φεῦ φεῦ, xápava δαΐξας: 805 

πιστὰ γένοιτο γώρᾳ. 

882. τὴν Ἐρωύν. 383. τῇ χερὲ Κλυταιμήστρας καὶ Aiyía8ov. 

384. fva τὸ ὅμοιον καὶ ἴσον τῷ πατρί μου φυλαχϑῇ. 886. πα- 

νηγυρικόν, λαμπρόν. 389. ὅμως τὸ εἱμαρμένον παρήπταται (πε- 

ριίπταται Vict.) πάντας καὶ οὐκ ἂν ἐπιβουλευϑείη παρὰ τὸ μοιρίδιον. 

890. τῆς ὄψεώς μου. 392. ὀργέλον μῖσος. 898. ὃ ποιήσων 

ἄμφω ἡμᾶς ἀναϑηλῆῇσαι. 894. τοῖς ἐχϑροῖς. 895. τὰ τοῦ 

οἴχου ἄχρα. λέγει δὲ τοὺς περὶ AtywBov. 896. καὶ γένοιτο 
AJ “- , 

πιστὰ τῇ χώρᾳ, ὅτε σὺ τούτων αἴτιος. 

381. χάτωϑεν ἐάλλων Emperius. 382. ἄτην M, "α΄ super » scr. m. 
383. τλήμονκ primitus M. τλάμονε Hermann. 384. τόχοισι Merkel. 

385. nulla personae nota in M: X0. praescripsit Turnebus. 386. πυ- 
χάεντ᾽ Dindorf. 386—390. versus in M sic divisi: ὀλολυγμὸν | . . ὅει- 

νομένου | . . ὀλλυμένασ | . . φρενὸσ | . . zoràrac | . . zpotpas |. — 387. 
ϑινομένου M, ec super c scr. m. 388. ὀλλυμένησ M, a super ἢ scr. m. 

389. οἷον Hermann: eio» M. . 391. ἀῆται M, ἄηται m. χραδίας Her- 

mann: χαρϑίασ M. 392. στυγὸσ M, στύγοσ m. 393. nulla per- 

sonae nota in M: Electrae tribuit Portus. xai πότ᾽ corr. in xaí ποτ᾽ M. 
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δίχαν δ᾽ ἐξ ἀδίχων ἀπαιτῶ. 

χλῦτε δὲ τα γϑονίων τε τιμαί, 

anlisyst. ΧΟ. ἀλλὰ νόμος μὲν φονίας σταγόνας 

χυμένας ἐς πέδον ἄλλο προσαιτεῖν 400 

αἷμα. βοᾷ γὰρ λοιγὸς "Eptwbv 
“ * 4 ] 1 if ς Ῥ 

παρὰ τῶν πρότερον φϑιμένων ἄτην 

ἑτέραν ἐπάγουσαν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

str. 4. OP. ποῖ ποῖ δὴ νερτέρων τυραννίδες; 

ἴδετε πολυχρατεῖς ἀραὶ φϑιμένων, 405 

ἔδεσδ᾽ ᾿ἀτρειδᾶν τὰ λοίπ᾽ ἀμηχάνως 

ἔχοντα χαὶ δωμάτων 
Y n -- , A » €T Ζ "1. 

Gua. πᾷ τις τραποιῖ αν, ὦ “9; 

antistr. 2. ΧΟ. πέπαλται δ᾽ αὐτέ μοι φίλον 

χέαρ τύνδε χλύουσαν οἶχτον. 410 

χαὶ τότε μὲν δύσελπις, 

397. λείπει: λαβεῖν. 398. at Ἐρινύες παρὰ τῶν γϑονίων ϑεῶν 

τετιμημέναι. 401. βοᾷ, διὰ βοῆς ἐφέλκεται. 402. τοῦ Aya- 

μέμνονος. 408. τὸ ἑξῆς, ἄτην ἑτέραν ἐπάγουσαν λοιγὸν ἐπ᾽ ἄτῃ. 

404. ἀντὲ τοῦ οἱ κατὰ γῆς ϑεοί, 405. ἀνε:δωλοποιεῖ τὰς ἀράς. 

406. ἡμᾶς τοὺς ὑπολοίπους τῶν ᾿Ατρειδῶν. -- ἀπεσπασμένους καὶ 

φυγαδευϑέντας τῶν οἴκων. 410. ἀντὲ τοῦ κλυούσῃ. 411. ὅτε 

σε οἰχτιξζόμενον ἴδω, ᾿θρέστα. 

398. ταχϑονέων τετιμαι M, superser. m. χἀῦτε δὲ [ἃ γϑονίων τε 
τιμαί ΗΤ|, Ahrens, fort. χλῦτε δ᾽, ἔται γϑόνιοί τε τιμαί. 399. nulla 

personae nota in M: choro (i.e. coryphaeo) tribuit Hermann. ἀλλὰ vó- 

μος Turnebus: ἀλλ᾽ ἄνομοσ M. 401. λοιγὸς Ἐξρινὺν Schuetz: λοιγὸν 

ἐρινὺσ Μ. 402. πρότερον Portus: προτέρων M. ἄτην M, “α΄ super 
ἢ Scr. m. 404. nulla personae nota in M: Oresti tribuit Schuetz. zó- 

ποι δᾶ, νερτέρων τυραννίδες, Bamberger. 405. φϑειμένων M, « super 

εἰ scr. m, τεϑυμένων Hermann. 408. πετιστραποιταν ὦ ξεῦ M, in 

marg. ζτ et οἶμαι πᾶι τίσ τράποιτ᾽ dy»: ὦ ζεῦ m. 409. nulla personae 
ας 

nota in M: choro tribuit Hermann. πέπαλται Turnebus: πεπάλατε M. 

410. xéap versui 409 addit M. 
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σπλάγγνα δέ μοι χελαινοῦται 

πρὸς ἔπος χλυούσᾳ. 
o NJ ey 2 o Ee. ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ézaÀxic 

ὔ » 

ϑραρέ᾽, ἀπέστασεν ἄγος 415 

πρὺς τὸ φανεῖσϑαΐ μοι χαλῶς. 
5 , 2 ΄ ΄ 

antistr. 4. H4. ct δ᾽ ἂν φάντες τύχοιμεν; ἢ τάπερ 

πάϑομεν ἄγεα πρός γε τῶν τεχομένων. - 
’ , iJ Δ») » , πάρεστι σαίνειν, τὰ δ᾽ οὔτι ϑέλγεται; 

PRA ' o 2 2 , 

AUxoC γὰρ (0T ὠμόφρων 420 

ἄσαντος &x ματρός ἐστι ϑυμός. 
γ΄ ' x 7 4 

str. 1. XO. ἔχοψα χομμὸν "Aptov £y τε Κισσίας 

νόμοις ἰηλεμιστρίας 

ἀπριγϑδόπληχτα πολυπλάνητα δ᾽ ἣν ἰδεῖν 

ἐπασσυτεροτριβῇ τὰ γερὸς ὀρέγματα 425 

412. ταράσσεται. 413. dxouoboy τὸν ὑπὸ (ἀπὸ Paley) σοῦ 

λόγον. 414. ἐσχυροποιόν. 416. πρὸς τὸ καλά pot ἐννοεῖν. 

411. τί δεινὸν εἰπόντες κατὰ Κλυταιμήστρας τύχοιμεν τῆς σῆς 

συμμαχίας, ὦ πάτερ; ἢ ἃ πεπόνϑαμεν; 419. τῇ μητρὲ τὸν Aya- 

μέμνονα. — τὰ ἄχη (6!.). 420 (immo 421). ἀχολάκευτος. 

421. ὃ τοῦ Ἡγαμέμνονος. 422. Περσικόν.  , 424. zapato ampié 

πλησσὶ τὰ απριξ (fort. παρὰ τὸ ἀπρέξ καὶ πλήσσειν, τὰ ἀπρὲξ πλησ- 

σόμενα). 425. ἀλλεπάλληλον κτύπον ποιοῦντα. — τύμματα (Gl.). 

412. μοι Schuetz: μου M. 413. χλύουσαι (vel —av) M, χλυούσαι m. 
414sq. fort. ἐπαλχῇ σ᾽ ópópat, | 9ípaoc ἀπέστασεν. 415. ϑραρέα- 

πέστασεν M. 417. nulla personae nota in M: Electrae tribuit Schuetz. 

φάντες Bothe: πάντεσ M. --ὀ ΟΡΤτύχοιμεν Hermann: τύχοιμεν ἂν M. 

418. dysa Schwenk: ἄχϑεα M. 422. nulla personae nota in M: choro 
tribuit O Mueller (coryphaeo Heimsoeth) ἬἌριον Hermann: ἄρειον M. 
ἔν τε Bothe: εἴτε M. /Ktecíag Robortellus: χισσίαις M. 493. νόμοις 

ἐηλεμιστρίας Hermann: νόμοισιλεμιστριασ M. 494. ἀπριγδόπληχτα 

Blomfield: ἄπριγχτοι zAg«xtà M, ἀπριγδόπληχτον Klausen. — πολυπλά- 
»yra Blomfield: zo4uzáAayxra (accentu super υ eraso) M. δ᾽ 7» Robor- 

t 

tellus: δὴν M. — edet» M, superscr. m. 
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ἄνωϑεν ἀνέχαϑεν, χτύπῳ δ᾽ ἐπερρύϑει 

χροτητὸν ἁμὸν χαὶ πανάϑλιον χάρα. 

IlA. ἰὼ ἰὼ δαΐα 

πάντολμε μᾶτερ, δαΐαις ἐν ἐχφοραῖς 

ἄνευ πολιτᾶν ἄναχτ᾽. 480 
» NS! , 

ἄνευ δὲ πενϑημάτων 
y 2 7 NON ΄ 
ἔτλης ἀνοίμωχτον ἄνδρα ϑάφαι. 

str. 2. ΟΡ. τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι. 

πατρὸς δ᾽ ἀτίμωσιν ἄρα τίσει 

ἕχατι μὲν δαιμόνων, 435 

£xatt δ᾽ ἁμᾶν γερῶν. 
Y 2 2 M , 2 , 

ἔπειτ᾽ ἐγὼ νοσφίσας ὀλοίμαν. 

antistr. 2. ΧΟ. ἐμασχαλίσϑη δέ y', ὡς τόδ᾽ εἰδῆς, 
* Ψ ^» , TON Á, 

ἔπρασσε δ᾽ dzép ww, ὧδε ϑάπτει, 
4 

μόρον χτίσαι μωμένα 440 

496. τῷ ἄνωϑεν ἐπαγομένῳ τῇ κεφαλῇ κτύπῳ 427. κωμῳδεῖ- - T6 € παάγοόμενῳ T ἐφαλῃ xTUTO. . Lí)0 &c 

ται ὡς διϑύραμβος. 481. ἐχ τούτου εἴρηται τὸ »τεϑναίην οὔτ᾽ 
X 

ὅτ᾽ Vict.) ἐκεῖνον ἀποπνεύσαντα nu80(uyv« Καλλιμάχου (yaAAg. m). 

439. χατεσχεύασε δὲ τὸ μασχαλισϑῆναι αὐτὸν ἡ Κλυταιμήστρα. ἢ xa) 

οὕτως" ἀτέμως αὐτὸν ϑάφασα δυστυχίαν μεγίστην κατασχευάξζουσα 

τῷ σῷ βίῳ, ὦ Ὀρέστα. ὅ ἐστιν, ἕνα δυστυχῆ βίον ζήσης, τοῦ Aya- 

μέμνονος μὴ δυναμένου σοι συμμαχῆσαι πρὸς τὴν τιμωρίαν λυται- 

μήστρας. 

426. χάτωϑεν Bamberger. ἐπερρόϑει Stanley: ἐπιρροϑεῖ M. 421. 

χρότητον ἅμον M, χροτητὸν ἁμὸν m. 428. nulla personae nota 

in M: Electrae tribuit O Mueller. Alterum ἐὼ delet Paley. 429. 

μᾶτερ Schuetz: μῆτερ M. δαίαισ M, δάιαισ m. 432. ἔτλας Dindorf. 

433. nulla personae nota in M: Oresti tribuit Robortellus. 484. ἀτέ- 

μωσινὰρὰ M, ἀτιμωσΐν᾽ ἀρὰ m, οἶμαι πατρὸς δ᾽ ἀτίέμωσ σ᾽ ἀρὰ τίσει in 

marg. m. 480. ἅμαν M. 437. ὀλοίμαν Turnebus: ἑλοέμαν et in 

marg. ἔτ M. 438. nulla personae nota in M: choro tribuit O Mueller 

(coryphaeo Heimsoeth). ἐμασχαλίσϑη Robortellus: ἐμασχαλίσϑησ M. δέ 

γ᾽ Klausen, τόδ᾽ Pauw: δὲ τωστοστείδης M. 459. ἅπερ Portus: ἅπερ 
et in marg. ἔτ M. 440. xrícat Stanley: χτεῖναι (v in litura ml) M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 24 
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ἄφερτον αἰῶνι σῷ. 

χλύεις πατρῴους δύας ἀτίμους [754 - 4 τ 

antistr. 1. HA. λέγεις πατρῷον μόρον" ἐγὼ δ᾽ ἀπεστάτουν 

ἄτιμος, οὐδὲν ἀξία, 

μυχοῦ δ᾽ ἄφερχτως πολυσινοῦς χυνὸς δίαν 445 

ἑτοιμότερα γέλ ἐνέφε λίθ τοιμότερα γέλωτος ἀνέφερον λίβη, 

γέουσα πολύδαχρων γόον χεχρυμμένα. 

τοιαῦτ᾽ ἀχωύων ἐν φρεσὶν ypdqon ὦ 

X0. Ot ὥτων δὲ συν- 

τέτραινε μῦϑον ἡσύγῳ φρενῶν βάσει. 450 

τὰ μὲν γὰρ οὕτως ἔχει, 

τὰ δ᾽ αὐτὸς ὀργᾷ μαϑεῖν τὰ αὐτὸς ὀργᾷ μαϑεῖν. 
, 3 P] , Pd , 

πρέπει δ᾽ ἀχάμπτῳ μένει χαϑήχειν. 

442. τοὺς τοῦ πατρός σου. 445. κατάκλειστος περὶ τὴν 

εἱρχτήν. 446. οὐδέποτε οὕτως ἑτοίμως ἐγέλασα ὡς τότε ἕτοξ 

poc ἐδάχρυσα. — τὰ δάκρυα (Gl.). 441. πρὸς τὸ κατάκλει- 

στὸς. 448. πρὸς τὸν Ὀρέστην φησί. 450. διατόρει, διακό- 

μιξε. — ἠρεμαίᾳ τῇ ψυχῇ. ἀντὲ τοῦ προσέχων καὶ μὴ ἀποπλανώ- 

μενος. 451. ταῦτα δὲ τὰ συμβάντα Ἡγαμέμνονι. 452. αὐτός: 

τουτέστιν (ἀγαμέμνονε αὐτὸς" τουτέστιν m), ἐπιϑυμεῖ δὲ τὰ λοιπὰ 

γνῶναι ὃ πατήρ, τουτέστι τὴν τιμωρίαν. --οἽ ἀντὶ τοῦ μάϑε τῷ 

τρόπῳ σου. 458. πρέπει δέ σοι ἀμετακινήτῳ δυνάμε: δρμᾶν κατ᾽ 

αὐτῶν. 

441. ἄφερτον Robortellus: ἄφερχτον et in marg. ἔτ M. 442. χλύ- 

εἰς Turnebus: xAóe: M. δύας ἀτέμους Stanley: δυσατίμουσ M. 443. 

nulla personae nota in M: Electrae dedit O Mueller. ἔχεις Hermann, 

λέγει Heimsoeth. zarpotov M. 444. ἄξια M. 445. μυχῷ Stan- 
ley. πολυσινοῦς Blomfield: πολυσίνουσ eraso finali e M. xz» Hermann. 

447. γέουσα Dobraeus: y*povca mut. in χέρουσα M. χεχρυμμένον Din- 

dorf. 448. φρεσὶν Robortellus: epseciv M. γράφου in principio 
proximi versus habet M. 449. nulla personae nota in M. 450. 

φρενῶν Turnebus: φρονῶν M. 452. αὐτὸσ (eraso « ex αὐτοῖσ factum) 
M. ὄργα Scaliger. 458. πρέπεικ (fuerat πρέπεισ) δ᾽ ἀχάμπτωκ M. 

ac ma 
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str. ÜP. σέ τοι λέγω, ξυγγενοῦ, πάτερ, φίλοις. 

HA. ἐγὼ δ᾽ ἐπιφϑέγγομαι χεχλαυμένα. 455 

X0. στάσις δὲ πάγχοινος ἄδ᾽ ἐπιρροϑεῖ, 

ἄχουσον ἐς φάος μολών, 

. “ ξὺν δὲ γενοῦ πρὸς ἐγϑρούς. 

antistr. OP. "Apzc Ἄρει ξυμβαλεῖ, Δίκᾳ Δίχα. 

IlA. ἰὼ ϑεοί, χραίνετ᾽ ἐνδίχως v» . 460 

X0. cvpópoc μ᾽ ὑφέρπει χλύουσαν εὐγμάτων. 

τὸ μόρσιμον μένει πάλαι, 

εὐγομένοις δ᾽ dv ἔλϑοι. 
2 str. ὦ πόνος ἐγγενὴς | 

xai παράμουσος ἄτης 465 

αἱματώεσσα πλαγά. 

ἰὼ δύστον᾽ ἄφερτα χήδη" 

ἰὼ δυσχατάπαυστον ἄλγος. 

antistr. δώμασιν ἔμμοτον 

454. σύμπραξον (Gl.). 455. ἐλεεινά (GI.). 456. ἐπιβοᾷ 

σε $ σύστασις ἡμῶν T xot; βοηϑὸν ἐλϑεῖν. 458. ἀντὲ τοῦ 

(κατ᾽ addit Paley) ἐγθϑρῶν. 469. ὃ ἡμῶν τῷ τῶν ἐχϑρῶν. 

462. πέπηγε μὲν xai ὥρισται πάλαι ὑπὸ οιρῶν τὸ τὴν Κλυταιμήσ- γε ! ρ / ἡ 
τρῶν ἀνδροκτονήσασαν ἀναιρεϑῆναι. τὸ κατ᾿ αὐτῆς δὲ καλῶς xo- ρ / / / 

1 e ' b € M [14 5 ^ , Ἁ ᾽ 

eue ὕπο τῆς ας ξλὺ ξ I^ oes ρωϑὲν ὑπὸ τῆς δίκης ἔλθοι, ὅ ἔστι, μὴ μελλήσῃ πρὸς τιμωρίαν 

Κλυταιμήστρας τὸ ϑεῖον. 463. τὸ κατ᾽ εὐχὴν ἡμῖν πληρω- 

Be. 464. συγγενής, ὅτε ὑπὸ συγγενῶν ἐπάϑομεν. 465. 

ἐχτὸς τοῦ καϑήχοντος. 467. ἀφόρητα. 409. £voulov, ἢ 

βαϑύτατον. ; 

454— 61. nullae personarum notae in M. 454. φίλοις Porson: 

φίλοισι M. 457. ἄρηξον Heimsoeth 459. ξυμβαλεῖ Pauw: ξυμ- 

βάλλει M. 460. χραΐν » » » δίχωσ M, χραίνετ᾽ évóíxoe m, qui idem 
in marg. adscripsit. 464. ὦ Hermann: io M. 464— 473. uni- 

versis omnibus (Oresti, Electrae, choro) tribuit Kirchhoff. 465. drag 
TR 

Hermann. 4660. πληγὴ M, superscr. m. 468. scribendum δυσχα- 
τάπαυτον. 

24" 
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τῶνδ᾽ ἄχος, οὐδ᾽ ἀπ᾽’ ἄλλων 410 

ἔχτοϑεν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν 

δι’ ὠμὰν ἔριν αἱματηράν. 

ϑεῶν τῶν χατὰ γᾶς ὅδ᾽ ὕμνος. 

ἀλλὰ χλύοντες, μάχαρες γϑόνιοι, 

τῆσδε χατευγῆῇῆς πέμπετ᾽ ἀρωγὴν 475 

παισὶν προφρόνως ἐπὲ νίχῃ. ; 

OP. πάτερ, τρόποισιν οὐ τυραννιχοῖς ϑανών, 

αἰτουμένῳ μοι δὸς χράτος τῶν σῶν δόμων. 

HA. χἀγώ, πάτερ, τοιάνδε aou χρείαν ἔχω, 

φυγεῖν μέγαν προσϑεῖσαν Αἰγίσϑῳ ὦ 480 
o ' » Ὁ “ Μ MM 

OP. οὕτω yàp ἄν σοι δαῖτες ἔννομοι βροτῶν 

χτιζοίατ᾽ " εἰ δὲ μή, παρ᾽ εὐδείπνοις ἔσῃ 

ἄτιμος ἐμπύροισι χνισωτοῖς γϑονός. 

HA. χἀγὼ χοάς σοι τῆς ἐμῆς παγχληρίας 

οἴσω πατρῴων ἐχ δόμων γαμηλίους " 485 

472. ἣν Tot0s πρὸς τὸν πατέρα. 418. ταῦτα τὰ ᾷσματα 

τοῖς κατὰ γῆν (γῆς Steph.) ϑεοῖς πρέπει, καὶ οὐ τοῖς οὐρανίοις. 

411. οὐχ ὡς βασιλεῖ πρέπει, ἀλλ᾽ ἀδόξως. 480. ὥστε φυγεῖν 

τὰς ἐπιβουλὰς Αϊγέσϑου τιμωρησαμένην αὐτόν. 481. οὕτω γὰρ 

ἄν σοι κρατήσαντες πολυτελῶς ϑύσοιμεν. ἔννομοε δὲ ai νόμεμοι ϑυ- 

oíat, ai πολυτελεῖς. 482. γέγνοιτο (Gl.). — εἰ δὲ μή: ἄτιμος ἐν 

πυροῖσι χνισωτοῖς ἔσῃ παρ᾽ εὐδεέπνοις χϑονός, ὅ ἐστι παρὰ κατοιχο- 

μένοις δείπνῳ τιμώμενος (τιμωμένοις Davies). οὕτως τὸ ἑξῆς, τῶν 

ἄλλων νεχρῶν μεταλαμβανόντων ἐναγιασμῶν σὺ ἄτιμος do; 484 «uy μεταάλαμ; : βρης PEE : 
κτήσεως (Gl). 486. εἰ γὰρ A/yu oc ἀπολεῖται, κἀγὼ γαμηϑήσομαι. 

470. τῶνδ᾽ ἄχος Schuetz: τῶν δ᾽ ἑχὰσ M. 472. δι ὠμὰν ἔριν 

Klausen (ἔριν invenerat Hermann): αἰωμαναίρειν M. 473. τῶν addidit 
Hermann. 476. νέχῃ Portus: véxy» M. 477. Oresti tribuit Robor- 

€ 

tellus: 'HA praescriptum in M. 478. αἰτουμένῳ Turnebus: airoópevóo 

M. 479 —484. nullae personarum notae in M. 479. τοιάνδε σου 

Turnebus: τοϊάδεσκου M. 483. ἐμπύροισι Auratus: ἐν πυροῖσι M. 

δὰ ων,» 
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πάντων δὲ πρῶτον τόνδε πρεσβεύσω τάφον. 

OP. ὦ yat, ἄνες μοι πατέρ᾽ ἐποπτεῦσαι μάχην. 

HA. ὦ Περσέφασσα, δός δέ τ᾽ εὔμορφον χράτος. 

OP. μέμνησο λουτρῶν οἷς ἐνοσφίσϑης, πάτερ. 

HA. μέμνησο δ᾽ ἀμφίβληστρον ᾧ σ᾽ ἐχαίνισαν. 490 

OP. πέδαις δ᾽ ἀγαλχεύτοις ἐδϑηρεύϑης, πάτερ. 

HA. αἰσγρῶς τε βουλευτοῖσιν ἐν χαλύμμασιν. 

OP. ἀρ᾽ ἐξεγεέρῃ τοῖσδ᾽ ὀνείδεσιν, πάτερ; 

HA. ἀρ’ ὀρϑὸν αἴρεις φίλτατον τὸ σὸν χάρα; 

OP. ἥτοι δίχην ἴαλλε σύμμαχον φίλοις, 495 

ἢ τὰς ὁμοίας ἀντίδος λαβὰς λαβεῖν, 

εἴπερ χρατηϑείς γ᾽ ἀντινιχῆσαι ϑέλεις. 

HA. xai τῆσδ᾽ ἄχουσον λοισϑίου βοῆς, πάτερ" 

ἰδὼν νευσσοὺς τούσδ᾽ ἐφημένους τάφῳ 

οἴχτειρςε ϑῆλυν ἄρσενός ϑ᾽ ὁμοῦ γόον. 500 

OP. xat μὴ ᾿ξαλείψῃς σπέρμα Πελοπιδῶν τόδε. 

οὕτω γὰρ οὐ τέϑνηχας οὐδέ περ ϑανών. 

Π1. παῖδες γὰρ ἀνδρὶ χληδόνες σωτήριοι 

486. τιμήσω (Gl. 487. ἐντεῦϑεν ἀμοιβαῖα τὰ πρόσωπα 

᾿θρέστου xol Πλέκτρας, πρῶτον δὲ Ὀρέστου. 489. οἷς ἀπέϑανες. 

491. ἀσιδήροις δεσμοῖς" λέγει δὲ τῇ ἀδιεξοδεύτῳ ἐσϑῆτι. 492. 

ἐπιβουλευτοῖς πέπλοις. 495. ἢ τὴν δέκτην συμμαχοῦσαν ἡμῖν 
κατ᾿ αὐτῶν πέμφον, ἢ σὺ κόλασον αὐτούς. 496. ἀντέλαβε (6!.). 

502. ἐὰν ἡμεῖς ὦμεν. 503. διὰ φήμης σώζοιέν σε. — εὐφημίαι. 

487 —494. paragraphi singulis versibus praefixae in M, nisi quod 
486 ante paragraphum notam Orestae adscripsit ml. 487. πατέρ᾽ 

Robortellus: πάτερ M. 490. ὡς ἐχαένισας Conington. 491. zé- 
δαις γ᾽ ἀχαλχεύτοισι ϑηρευϑεὶς Conington. 498. ὀνεέδεσιν Robor- 

tellus: ὀνεέδεσσιν M. 495 —521. nullae personarum notae in M: 

495. OP., 498. HA, adscripsit Tyrwhitt, 501. OP. Hermann, 5083. HA. 
et 506. OP. Weil, 508. X0. Hermann, 512. 0P. et 521. X0. Robor- 
tellus. 496. λαβὰς Canter: βλάβας M. 500. γόον Pauw: γόνον 

M. 501. μἠξαλείψησ M. 508. χληδόνος Schuetz. 
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ϑανόντι" φελλοὶ δ᾽ ὡς ἄγουσι δίχτυον, 

τὸν ἐχ βυϑοῦ χλωστῆρα σῴζοντες λίνου. 505 

ΟΡ. ἄχου᾽, ὑπὲρ σοῦ τοιάδ᾽ ἔστ᾽ ὀδύρματα, 
5 ^ οἷ A ere , »" 37 

αὐτὸς δὲ σῴζῃ τόνδε τιμήσας λόγον. 

ΧΟ. xat μὴν ἀμεμφῇ τόνδ᾽ ἐτείνατον λόγον. 

τίμημα τύμβου τῆς ἀνοιμώχτου τύγης. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽, ἐπειδὴ δρᾶν χατώρϑωσαι φρενί, ν᾽, ἐπειδὴ 0, τώ͵ φρενί, 510 

ἔρδοις ἂν ἤδη δαίμονος πειρώμενο peus deve lee tial ic 
]0P. ἔσται: πυϑέσϑαι δ᾽ οὐδέν ἐστ᾽ ἔξω δρόμου, 

, ' N h 5 , y FK 

πόϑεν γοὰς ἔπεμῴεν, ἐχ τίνος λόγου 

μεδϑύστερον τιμῶσ᾽ ἀνήχεστον πάϑος; 

ϑανόντι δ᾽, οὐ φρονοῦντι, δειλαία γάρις 515 

ἐπέμπετ᾽ (οὐχ ἔχοιμ᾽ dv εἰχάσαι τόδε) 

τὰ δῶρα, μείω δ᾽ ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας. 

3 504. ἐκεῖνο: γὰρ ἐπιπλέον (ἐπιπλέοντες Abresch) oxpatvovot τὴν 

ἐν βυϑῷ σαγήνην" οὕτω xol ἡμεῖς ζῶντες σὲ τὸν ϑανόντα. — φελ- 

λοί: τὰ κοῦφα ξύλα τὰ ἀναβαστάξοντα ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τὰ δίκτυα. 

505. ἐν περιφράσει τὸν (τὸ Abresch) κλωστὸν λίνον. 506. ἀντὲ 

τοῦ πείσϑητε (Gl.). 507. ἀντὲ τοῦ ἐπαχούσας ἡμῶν. 508 

(immo 509). λείτες 7 eic. 509. πολυϑρυλήτου (πολυϑρηνήτου 

Enger). 510 (511). ὦ ᾿θρέστα. 511 (510). τὰ κατὰ τὴν 

σφαγὴν Αἰγίσϑου. 512. ἔξω τοῦ προκειμένου. 514. ἀντὶ 

τοῦ τιμῶσα αὐτή. -- ἀνίατον (Gl.). 518. τῷ ὑπ᾽ αὐτῆς ϑανόντε 

χαὶ μὴ φρονοῦντι τὰ αὐτῆς. 516. οὐ (delet Abresch) δεστάζω 

ὅτι οὐκ (l. ὅτου ἕνεκα) ἐπέμφϑη. 517. ἀντὲ τοῦ ὑπερβαίνεε τὰ 

ἁμαρτήματα τὴν ἀπὸ τῶν δώρων πειϑὼ xai παρηγορίαν. 

504. óc M. 505. σώξοντεσ M. λίνου M, λίνον m, Atvo Clem. Alex. 
Strom. II p. 505. 507. σώξηι M. 508. ἀμεμφῆ τόνδ᾽ Canter, érec- 
»arov Hermann: ἀμόμφητον δὲ τινατὸν adscripto ἔτ M. ἐτεινάτην Blom- 

field. 510. χατορϑῶσαι ante corr. M. — 512. πύϑεσϑαι M, πυϑέσϑαι m. 
515. ϑανόντε Abresch: ϑανοῦντι M. 516. τάδε mut. in τόδε M. 517. 

μείω Turnebus: μέσω M. δῶρ᾽, ὀλείξω Kirchhoff. 
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τὰ πάντα γάρ τις ἐχγέας ἀνδ᾽ αἵματος 
ς , , € , * 9 y , 

ἑνός, μάτην ὃ μόχϑος: ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 

ϑέλοντι δ᾽, εἴπερ οἶσϑ᾽, ἐμοὶ φράσον τάδε. 520 

Χο. οἷδ᾽, ὦ céxvow, παρῇ γάρ' ἔχ τ᾽ ὀνειράτων 

χαὶ νυχτιπλάγχτων δειμάτων πεπαλμένῃ 

χοὰς ἔπεμψε τάσδε δύσϑεος γυνή. 

OP. ἢ χαὶ πέπυσϑε τοὔναρ, ὥστ᾽ ὀρϑῶς φράσαι; 

ΧΟ. τεχεῖν δράχοντ᾽ ἔδοξεν, ὡς αὐτὴ λέγει. 525 

OP. xai ποῖ τελευτᾷ xal χαρανοῦται λόγος; 

X0. ἐν σπαργάνοισι παιδὸς ὑρμίσαι δίχην. 

OP. τίνος βορᾶς γρήζοντα, νεογενὲς δάχος; 

X0. αὐτὴ πρόσέσχε μαστὸν ἐν τὠνείρατι. 

OP. xai πῶς ἄτρωτον οὖϑαρ ἣν ὑπὸ στύγους; 580 

X0. ὥστ᾽ ἐν γάλαχτι δρόμβον αἵματος σπάσαι. 
5 f, 

OP. οὔτοι μάταιον ἂν τόδ᾽ ὄψανον πέλοι. 

ΧΟ. ἣ δ᾽ ἐξ ὕπνου χέχλαγεν ἐπτοημένη. 

520 (immo 517). ὁ de ἀντὲ τοῦ γάρ. 523. ἀσεβής (Gl.). 

526. χεφαλαιοῦται. --- ἀντὶ τοῦ τὰ ἐφεξῆς τοῦ ὀνείρου. 52". ὡς 
2 

παῖδα αὐτὸν ἐκτεῖναι woes ἐν τοῖς σπαργάνοις. — ἀπὸ κοινοῦ τὸ 

ἔδοξεν. 528. πρὸς τὸ δράκοντα εἶπεν τὸ γρήζοντα. — ἀντὲ τοῦ 

νέον (Gl.). 530. τοῦ μισητοῦ ϑηρίου. 531. ἀντὲ γάλακτος αἷμα. 

532. ὄψανον, ὄφις, φαντασία. τὸ y δέ, ὅτε ἀπὸ τῆς ὄφεως παρῆξε 

τὸ ὄψανον. — τὸ ἐκ τοῦ ἀνδρὸς γαμέμνονος φάντασμα. 

519 et 521. ἔτ in margine M. 520. οἴσϑέμοι M. 521. παρῆ 
Porson: πάρει (ec in rasura), adscripto rp. παρῆσ, M. 524— 52. nul- 
]ae personarum notae in M, nisi quod 524. 525. 526. 549. paragraphi 

praefixae sunt. 524. WE TUM M. ro)vap M. 528. τίνος Wel- 

lauer: τὸσ M. χρήξοντα M. νεογενὲς Turnebus: νεορενὲσ M. 529. 
μαστὸν Blomfield (μασϑὸν Porson): μαζὸν M. τὠνεέρατε Porson: τ᾽ 

pat. M. — 530. €x in margine M. — οὗϑαρ 7» Pauw: οὐχαρὴν M, οὖχα- 

pw ml. ὅπὸ στύγους Schuetz: ὁποστύγοσ M. 532. versui praefixum χ in 

M. ἂν vó0' . . πέλοι Martin: ἀνδρὸσ. . πέλει M. 533. xéxpayev Robor- 

tellus, xéxAayys» HL Ahrens. ἐπτωημένη ut vid. ante corr. M, corr. ml. 

ὀνεί- 
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πολλοὶ δ᾽ ἀνῆϑον, ἐχτυρλωϑέντες σχότῳ, 

λαμπτῆρες ἐν δόμοισι δεσποίνης γάριν᾽ 585 

πέμπει τ᾽ ἔπειτα τάσδε χηδείους yodc, 

ἄχος τομαῖον ἐλπίσασα πημάτων. 

OP. ἀλλ᾽ εὔγομαι γῇ τῇδε xai πατρὸς τάφῳ 

τοὔνειρον εἶναι τοῦτ᾽ ἐμοὶ τελεσφόρον. 

χρίνω δέ τοί νιν ὥστε συγχόλλως ἔχειν. ΠῚ 

εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν γῶρον ἐχλιπὼν ἐμοὶ 

οὕφις ἐεπᾶσα σπαργανηπλείξζετο 

xai μαστὸν ἀμφέγασχ᾽ ἐμὸν ϑρεπτήριον, 

ϑρόμβῳ τ᾽ ἔμιξεν αἵματος φίλον γάλα, 

ἢ δ᾽ ἀμφὶ τάρβει τῷδ᾽ ἐπῴμωξεν πάϑει, 545 

δεῖ τοί νιν, ὡς ἔϑρεῴεν ἔχπαγλον τέρας, 

ϑανεῖν βιαίως: ἐχδραχοντωϑεὶς δ᾽ ἐγὼ 

χτείνω νιν, ὡς τοὔνειρον ἐννέπει τόδε, 

X0. τερασχύόπον δὲ τῶνδέ σ᾽ αἱροῦμαι πέρι. 

534. ἀνέλαμφαν (Gl). — οὗ σβεσϑέντες ἤδη λαμπτῆρες. νὺξ 

γὰρ ἦν. 536. τὰς πρὸς εὐμένειαν Ἡγαμέμνονος. 537. ϑὲε- 

ραπευτικὸν ἴαμα, ϑεράπευμα τμητικὸν τῶν καχῶν οἰηϑεῖσα ποιεῖν. 

--- λείπει τὸ ποιεῖν. 539. αὐτὸ τὸ ὄνειρον. 540. συνημμέ- 

νως τῇ ἀληϑείᾳ. 541. τὴν γαστέρα τῆς Κλυταιμήστρας. 542. 

ἐπιμελείας ἠξιοῦτο. 547. δεῖ cot wt», ὡς ἔϑρεφεν: ὥσπερ δι᾽ 

αἵματος ἔϑρεφε τὸν δράκοντα, δεῖ αὐτὴν ϑρέφαι τῷ ἰδέῳ γάλακτι. 
€ 5 » [rd M DN 2 , ^— 2 
ὃ ἐστι δι αἵματος τὴν ἐμὴν ἐπιϑυμέίαν πληρῶσαι. 547. ἀγριω- 

ϑεὶς κατ᾽ αὐτῆς. 

534. ἀνῆϑον Valckenarius: ἀνῆλθον M. 540. συγκόλλως Victo- 

rius: uuo iia M. 541. ἐχλιπών Blomfield: ἐχλεέπων (ὦ in ras., 

fuerat ec) M. 542. ἔτ in margine M. οὕφις Porson: oógeia M. ἐπ᾽ 

ἀμὰ σπάργαν᾽ Klausen. ἠλελέζετο Metzger. 543. μαστὸν Blomfield: 
μασϑὸν M. 544. τ᾽ Hermann: δ᾽ M. 545. ἀμφὲ τάρβει τῷδ᾽ 

Porson: ἀμφιταρβίτωδ᾽ M. 547. ἐχδραχόντωνϑεὶσ mut. in éxÓpaxov- 
τωϑεὶσ M. 549. δὴ Kirchhoff. τῶνδέπ᾽ mut. in τῶνδέσ᾽ M. 
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^" 

γένοιτο δ᾽ οὕτως. τἄλλα δ᾽ ἐξηγοῦ φίλοις, 550 
2 ἐ 

τοὺς δ᾽ ἕν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ μή τι δρᾶν λέγων. 
» 

ΟΡ. ἁπλοῦς ὃ μῦϑος:" τήνδε μὲν στείχειν ἔσω. 
EU INA ΄ MER ΄ , ΄ αἰνῶ δὲ χρύπτειν τάσδε συνϑήχας ἐμάς, 

€ »» , , » , 

ὡς ἂν δόλῳ χτείναντες ἄνδρα τίμιον 

δόλῳ τε χαὶ ληφϑῶσιν ἐν ταὐτῷ βρόχῳ 555 

ϑανόντες, 7, xat Ποξίας ἐφήμισεν, 

ἄναξ ᾿Απόλλων, μάντις ἀφευδὴς τὸ πρίν. 

ξένῳ γὰρ εἰχώς, παντελῆ σάγην ἔχων 
2 

ἥξω σὺν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ἑρχείους πύλας 

Πυλάδη, ξένος τε χαὶ δορύξενος δέμων. 560 
v MM B e E ES 
ἄμφω δὲ φωνὴν ἥσομεν Παρνησσίδα, 

γλώσσης ἀντὴν Φωχίδος μιμουμένω. 

xat δὴ δϑδυρωρῶν οὔτις ἂν φαιδρᾷ φρενὶ ἢ v)opop ιν φαιόρᾳ qp 
δέξαιτ᾽, ἐπειδὴ δαιμονᾷ δόμος xaxoic- 

τ σ σ ) 2 Ld ^ - 

μενοῦμεν οὕτως ὥστ᾽ ἐπειχάζειν τινὰ 565 

δόμους παραστείγοντα xai τάδ᾽ ἐννέπειν" / ρ χ 
τί δὴ πύλαισι τὸν ἱχέτην ἀπείργεται 

552. σύντομος (Gl). — τὴν Ἠλέκτραν. 554. τὸν Ayauép- 

νονα. 556. καϑό. τὸ ἑξῆς, ἐφήμισε τὸ πρῶ. 558. οἶμαι 

ἀντὶ τοῦ ἐοικώς. -- τελείαν (Gl). -- Οπανοπλίαν: ἢ τελείαν παρα- 

βολὴν (περιβολὴν Vict.) ἔγων ξένου. 561. φονικήν. οἶμαι δὲ 

Φωκικὴν ϑέλειν. 564. τετάραχται. 565. xà» μὴ δεξιωϑῶ- 

μεν, μενοῦμεν πρὸ τῶν ϑυρῶν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε εἰκάζειν τινὰ ὅτι 

ἠτιμώϑημεν xol τοιαῦτα λέγειν. 

550. γένοιτό 5? Weil. 551. τοὺς μέν τε Stanley. 552. erst 

ysw Porson: στέχειν M. 554. χτεέναντες Robortellus: χτεέίναντασ M. 
555. Ax«gÜosw (fuerat λημφύ ὥσιν) M. 555sq. δόλοισι xoi Hartung. 

ϑάνωσιν ἐν v. B. ληφϑέντες Τὰ Hemming. 559. ἐφ᾽ ἑρχείους Turne- 

bus: ἐφερχίουσ M. 561. ἥσομεν Turnebus: οἴσομεν M. Παρνησίδα 

Porson. 564. δέξαιτ᾽ Turnebus: λέξαιτ᾽ M. 566. δόμους Boisso- 

nade: δόμοισ M. παραστείχοντα Victorius: παραστίχοντα M. 567. 
πύλαισι Blomfield: πυλήισι M. 
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Aiytadoc, εἴπερ oiüev ἔνδημος παρών; 

εἰ δ᾽ οὖν ἀμείψφω βαλὸν ἑρχείων πυλῶν 

χἀχεῖνον ἐν ϑρόνοισιν εὑρήσω πατρός, 510 

ἢ xal μολὼν ἔπειτά μοι χατὰ στόμα 

ἀρεῖ, σάφ᾽ ἴσϑε, xat χατ᾽ ὀφϑαλμοὺς βαλεῖ, 

πρὶν αὐτὸν εἰπεῖν: ποδαπὸς ὃ ξένος; vexpov 

ϑήσω ποδώχει περιβαλὼν γαλχεύματι. 

φόνου δ᾽ ᾿ξρινὸς οὐὖγ ὑπεσπανισμένῃ 578 

ἄχρατον αἶμα πίεται τρίτην πόσιν. 

νῦν οὖν σὺ μὲν φύλασσε τἀν οἴχῳ χαλῶς, 

ὅπως ἂν ἀρτίχολλα συμβαίνῃ τάδε" 

ὑμῖν δ᾽ ἐπαινῶ γλῶσσαν εὔφημον φέρειν, 

σιγᾶν 9' ὅπου δεῖ xai λέγειν τὰ xatpta. 580 

τὰ δ᾽ ἄλλα τούτῳ δεῦρ᾽ ἐποπτεῦσαι λέγω, 
- ΄ : , - ; ΄ ΞΕ, 
ξιφηφόρος ἀγῶνας ὀρϑώσαντέ μοι. 

str. 1. XO. πολλὰ μὲν γᾶ τρέφει 

δεινὰ δειμάτων ἄγη, 

569. βηλὸν τὸν οὐδόν. 572. τὸ ἑξῆς" σάφ᾽ ἔσϑε πρὶν αὐτόν. 

574. τῷ ταχεῖ ξίφει. ὡς ἐπὲ ἐμφύχου δὲ εἶπεν. 575. οὐκ ἀπο- 

τυγχάνουσα. 576. ὡς εἰ ἔφη τοῦ τρίτου κρατῆρος, μετὰ Aya- 

μέμνονα τῶν δύο τούτων τὸ αἷμα. 577. ὦ ᾿Πλέκτρα. 578. 

σύμφωνα καὶ ὑγιῶς συναρμοζόμενα ταῖς νεωστὶ συνϑήκαις ἡμῶν. 

580. τὰ χρήσιμα. 581. τῷ Πυλάδη. 582. συμπράξαντέ μοι. 

ὅ88. πολλὰ τέκτει ὃ ἀὴρ ἐκ τῆς ἡλιακῆς ἀκτῖνος πτηνὰ καὶ ἑρπετά. 

εἰσὶ γὰρ ὄφεις ἐξ ἀέρος πέπτοντες. 584. κατὰ περέίφρασιν, δεῖ 

ματα. — κακῶν χάκιστα βλάβη. 

569. βαλῶν M, βαλὸν m. ἑρχείων Stanley: ἕρχειον M, ἑρχίον m. 

571sq. delendi videntur. 572. ἀρεῖ Bamberger: ἐρεῖ M. βαλεῖ Ro- 

bortellus: βαλεῖν M. 577. νῦν Blomfield: σὸν᾽, sed v" eraso M. 
578. συμβαίνει M, Ἢ super ec scr. m. 582. ὀρϑώσοντι Pearson. 

583. paragraphum praefixit m. γᾶ Schuetz: yàp M. 584. δεινὰ 

Heath: δεινὰ xai M. ᾿ 
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πόντιαί v ἀγχάλαι χνωδάλων 585 

ἀνταίων βροτοῖσι 
* , ^ M ^ iJ , 

πλάϑουσι, βλωαστοῦσι xat πεδαίχμιοι 

λαμπάδες πεδάοροι 

πτανώ τε χαὶ πεδοβά- 
, , Ln 

μονα χανεμόέντων 590 

αἰγίδων φράσαι xócov. 

antistr. 1. ἀλλ᾽ ὑπέρτολμον ἀν- 

δρὸς φρόνημα τίς λέγοι 

xal γυναικῶν φρεσὶν τλημόνων 
, » 

παντόλμους ἔρωτας 595 

ἄταισι συννόμους βροτῶν; 

ξυζύγου δ᾽ ὁμαυλίας 
T DICT ERAN, ϑηλυχρατὴς ἀπέρω 

585. a£ χοιλότητες (Gl.). 586. ἐναντε (ἐναντέων Abresch). 

587. γεννῶσι καὶ αὔξουσιν. — αἱ μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ λαμπάδες, 

τουτέστιν, ὃ ὑπὸ ἡλίου ρφωτιζόμενος arp. 588. a£ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου 

at καϑημεριναί. 591. χκαταιγέδων. — ἐννόησον (Gl.). 592. ὃ 

ἀλλὰ ἀντὲ τοῦ δέ. 593. τές λέγοι φρεσίν, ἀντὲ τοῦ ἐννοήσειεν. 

595. ἀπὸ κοινοῦ τὸ τίς λέγο. δ97. ὁμοιχοιτέας (ὁμοκοιτέας Robort.) 

(G1.). 598. ὃ γυναικῶν κρατῶν. λέγει δὲ ταῦτα, ὅτε ἡ Κλυται- 

μήστρα κατωφερείας ἕνεκα τῷ Αἰγέσϑῳ ἐγαμήϑη. — ἀντὲ τοῦ στυγ- 

γὸς καὶ ὑπερήφανος. 

586sq. ἀνταίων βρύουσι' πλάϑουσι xai Hermann (βλαστοῦσι delevit 

Knick). Ante 588 paragraphus erasa in M. πεδάοροι Stanley: z»- 

δάμαροι M, πεδάμαροι et in marg. οἶμαι πέδουροι, ty ἢ τὸ σημαινόμενον 

μετέωροι τη. 589. πτηνά M, α΄ super ἡ scr. m. — πκεδοβά- M, 

πεδοβά- m. 590. πεδυβάμον᾽ ἂν ἀνεμοέντων Franz, fort. πεδοβά- 

pov! ἂν ἀνεμόεντ᾽ ἂν. 594. φρεσὶν Ald.: φρεσσὶν M. τλημόνων 

Klausen: τλημόνων xai M. τλαμόνων Dindorf. 595. ἔρωτας v. se- 

quenti addit M. 597. ξυξύγου Enger: ξυζύγουσ M. 598sq. ἀπέ- 

poros, litera τ ex z facta, M. zapav«xát (fuerat fort. rapavetxát) corr. 

in παρανιχᾶι M. 
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τος ἔρως παρανιχᾷ 

χνωδάλων τε χαὶ βροτῶν. 600 
» ἊΝ» eo 5 - , 

str. 2. ἰστω O0 ὥστις οὔγ ὑπόπτερος 

φροντίσιν δαείς, 

τὰν & παιδολυ- 

μὰς τάλαινα θεστιὰς μήσατο 

πυρδαῆτιν πρόνοιαν, - 605 

χαταίϑουσα παιδὸς δαφοινὸν 

δαλὸν ἥλιχ᾽, ἐπεὶ μολὼν 
, κ᾿ σοῖς 

ματρόϑεν χελάδησε 

ξύμμετρόν τε διαὶ βίου 

μοιρόχραντον ἐς ἦμαρ. 610 

antistr. 2. ἄλλαν δή τιν᾽ ἐν λόγοις στυγεῖν 

φοινίαν Σύλλαν, 

601. γινωσχέτω δ᾽ ὅστις ὃ παιδευϑεὲὶς οὐχ ὑποπτέροις φροντίσιν, 

ἕν᾽ ἡ τὸ ὅς ὑποταχτιχὸν ἀντὲ τοῦ ὃ προτακτικοῦ. — ὃ μὴ κοῦφος, 
- 

ἀλλ᾽ ἀληϑῶς μαϑεῖν ϑέλων. 608. z τῷ παιδὲ ξλεάγρῳ λυμη- 

ναμένῃ. οὕτω τὸ ἑξῆς, ἥντινα μήσατο πρόνοιαν τάλαινα θεστιὰς ἡ 

παιδολύμας xai πυρδαής. 607. ἥλικα ξύμμετρον τῷ παιδὲ δαλόν, 

ἐξότε πεσὼν ἀπὸ τῆς μητρὸς ἐβόησεν, τουτέστιν ἐξότε γεγέννηται. 
» Σ | ^ b] , ev , , M — ἀφ᾽ ob. ἀντὶ τοῦ ἐξότε. — ἥλικα ξύμμετρόν τε: τὸν συμμετρη- 

ϑέντα αὐτῷ εἰς τὸ διὰ βίου μοιρόκραντον ἦμαρ, ὅ ἐστιν. εἰς τὸ ἦμαρ 

τῆς ζωῆς τὸ ὑπὸ Ποιρῶν δεσποζόμενον (ἥλικα ξύμμετρόν τε τῷ παιδὲ si - - ον 4 D eU: ςομξ u^ x υμμ τρ ^ 

δαλόν. ἥλικα, ἐξότε.. γεγέννηται" ξύμμετρον, τὸν συμμετρηϑέντα 

x-é. Enger). 611. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἴστω τίς. 

600. xai στρόβων Weil. 604sq. παιδολυμὰς Dindorf: παιδολύ- 

μασ (idque in uno versu) M. 605. πυρδαῆτιν Hermann: zupóa; 
τινα M. 606. χαταίϑουσα Canter: χ᾽ ai$o0ea M, x' αἴϑουσα m. 

609. &ai Canter: διὰ M. 610. μοιρόχραντον Canter: μοιρύχραντοῦ δ᾽ 

(v superscr. m) M. Post ἐς litura in M. ἄμαρ Dindorf. 611. ἄλλαν 

Portus: ἀλλα M. δ᾽ ἔστιν Hermann. 612. φοινίαν xópav Merkel, 

e. γυναῖχ᾽ Paley. 
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o 2 2 Ὁ c M 

ἅτ᾽ ἐγϑρῶν ὑπαὶ 

φῶτ᾽ ἀπώλεσεν φίλον Κρητιχοῖς 

γρυσοχμήτοισιν ὅὕρμοις 615 

πιϑήσασα δώροισι ἤιίνω, 

δῖσον ἀϑανάτας τριχὸς 
, 2 bj f) , 

νοσφίσασ᾽ ἀπροβούλως 
, 5 [3 , c 

πνέονϑ᾽ ἁ χυνύφρων ὕπνῳ. 

χιγχάνει δέ νιν “ξρμῆς. 620 

sir. 3, ἐπεὶ δ᾽ ἐπεμνασάμην ἀμειλίγων 
΄ » , NES X T. 

πόνων, ἀχαίρως δὲ δυσφιλὲς γαμή- 

λευμ᾽ ἀπεύχετον δόμοις 

γυναιχοβούλους τε μήτιδας φρενῶν 
2 2 5 M , - ἐπ᾿ ἀνδρὶ τευγεσφόρῳ, 625 

ἐπ᾿ dvOpi δήοις ἐπιχότῳ σέβας, 

τίων δ᾽ ἀδέρμαντον ἑστίαν δύμων, 

614. τὸν πατέρα Mícov. 615. ὅτε (i. e. σημεέωσαι ὅτι) ὅρμον 
ὑπὸ ίνωός φησιν εἰληφέναι Σκύλλαν, οὐ OU ἔρωτα. 617. τὸ 

ἑξῆς, ἀπώλεσεν & κυνόφρρων Νέίσον πνέοντα ὕπνῳ. 618. ἀπρονοήτως, 

οὐ προσχεφαμένη τὸ ἀποβησόμενον. ὡς προδότις γὰρ τοῦ πατρὸς 

ἐτιμωρήϑηῃ ὑπὸ ϊωος. 619. ἀντὲ τοῦ ἀσϑμαένοντα (6!.). 620. 

τὸν Mícov, ἢ τὴν Σκχύλλαν. — ὃ ϑάνατος. 621. Aefzet μνήσομα: 

Κλυταιμήστρας. 622. ὃ δέ ἀντὲ τοῦ γάρ. — τοῦ Aiyíc8ou. 624. 

λείπει εἰργάσατο. 626. ἐπ᾿ ἀνδρὲ φοβερῷ καὶ σεβαστῷ xal παρὰ τοῖς 

πολεμέοις, — 62'1. ἀϑράσυντον. διὰ τὸ ϑράσος γὰρ ἄδοντα: αἱ Πήμνιαε. 

613. ὅπερ Porson. 614. ἀπώλεσεν Robortellus: ἀπόλεσεν M. 

615. χρυσοχμήτοισιν Hermann: γρυσεοδμήτοισιν M. 616. πιϑήσασα 

Abresch: πειϑήσασα M. — δώροισι Ald.: δόροισε M. μεινω corr. in 

poo M. 617. Nico» Blomfield: νέσον M. 618. νοσφίσασ M, voc- 

gícac' m. 619. zvsíov9 Heath, fort. ἐνδόνϑ᾽. 620. χικχάνει, 
eraso y, M. δέ ww Blomfield: ej» M. 621. stropham post anti- 

str. ponendam censet Preuss. ἐπεμνησάμην Heath: ἐπεμνήσαμεν M, td: 
super ἡ scr. m. 622. πόϑων Stanley. Fort. ἀφαιρῶ τὸ δυσφιλὲς xté.; 

625. in margine supplevit m ut videtur. 626. δηΐοισ ànixóro M. Fort. 
λαοῖσιν ἐντόχῳ (λαοῖς Conington, δάοισιν ἐντόχῳ Weil). 627. τέω Stanley. 
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yovatxetay ἄτολμον atypáy. 

antistr. d. χαχῶν δὲ πρεσβεύεται τὸ Af; uvtov 

λόγῳ: γοᾶται δὲ δὴ ποϑει χατά- 630 
y N 

πτυστον. ἤχασεν δέ τις 
Bj b P »" , , 

τὸ δεινὸν ἂν “ημνίοισι πήμασιν. 
mA S LEE ϑευστυγήτῳ δ᾽ dy&t 

βροτῶν ἀτιμωδὲν οἴγεται γένος. 
, ^ » 1 b ^ - 

σέβει yàp οὔτις τὸ δυσφιλὲς ϑεοῖς. 635 
—- , * , , 

τέ τῶνδ᾽ οὐχ ἐνδίχως ἀγείρω; 

str. 4, τὸ δ᾽ ἄγχε πλευαόνων ξίφος 
^ , ^Ó M 3 Pd διανταίαν ὀξυπευχὲς οὐτᾷ 
^. N , H Y ΄ h) , διαὶ díxag. τὸ μὴ ϑέμις γὰρ o? 

λὰξ πέδοι πατούμενον, 640 

τὸ πᾶν Διὸς 

σέβας παρεχβάντες οὐ δεμιστῶς. 

628. λεέπεε ἣ κατὰ. 629. μεῖζον ὀνομάξεται. --- λεέπεε ἔρ- 
γον. 630. ἐν δεηγήματε (GL). — μισητόν. 631. εἰκονέσειέ τις. 

632. τὸ κατὰ Κλυταιμήστρας. 633. 0 δέ ἀντὲ τοῦ γὰρ. 684. 

τὸ τῶν “ημνιάδων. 686. συνάξασα κατηγορῶ. vócost γάρ με 

τὸ δέκαιον ταῦτα λέγειν. 637. τὸ δὲ ξέρος τῆς δέκης, τὸ ἔχον 

πικρέαν, ἀντικρὺ διὰ πνευμόνων ὁρμᾷ. 638. ὁρμᾷ (Gl.). 639. 

τὸ γὰρ μὴ δέκαιον οὐ δεῖ ἀμελεῖσϑαι, οὐδὲ παρασιωπᾶσϑαει, ἀλλ᾽ éx- 

δικήσεως τυγχάνειν. 640. λεέπε: συμφέρον ἐστίν. 641. λεξ 

πει ὃ γάρ, καὶ ἔστι, τὸ γὰρ πᾶν τοῦ Διὸς σέβας παρεξέβησαν ἀϑε΄ 

μίστως οἱ περὶ τὸν Ἄἴγισϑον. 642. ἀντὲ τοῦ παρεξέβησαν. xai 

ἔστι μετοχὴ ἀντὶ ῥήματος, ὡς τῷ (τὸ Rob.) »καρπῷ βριϑομένη«κ 

(Hom. Θ 307). 

628. γυναιχείαν τ᾽ Hermann. aiypàv ante corr. M. 630. δὴ zoféc 

M. λόγῳ γοατᾷ δὲ δὴ ῥοϑεῖ Merkel. 631. ἤχασεν M. 632. ἂν 
Portus: αὖ M. πήμασι M. 633. ἄγει Auratus: ἄχει M. 634. 
fort. γάνος. 638. οὐτᾷ Hermann: σοῦται M. 638sq. ὀξυπευ- 
xia |. . óxao | . . o0 | M. 639sq. tai Δίχας, τὸ μὴ ϑέμις, λὰξ πέ- 

δοι πατουμένας H L Ahrens. 640. πέδοι Hermann: πέδον M. 642. 

παρεχβάντας OMueller. οὐ ϑεμιστῶς Dindorf (οὐ ϑεμέίστως Porson): ἀδε- 

μίστωσ, a mutato in ov, M. 
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antistr. 4. Δίκας δ᾽ ἐρείδεται πυϑμήν" 
b] προχαλχεύει δ᾽ Aica φασγανουργός" 

τέχνον δ᾽ ἐπεισφέρει διμασε 645 

αἱμάτων παλαιτέρων 

τίνει μύσος 

χρόνῳ χλυτὴ βυσσύόφρων ᾿ρινύς. 

0P. παῖ παῖ, ϑύρας ἄχουσον ἑρχείας χτύπον. 
, E - - NA 

τίς ἔνδον, ὦ mai, παῖ, μάλ᾽ αὖϑις, ἐν Oópotc; 660 
, NO 2 ΄ b ΄ em 

τρίτον τοῦ ἐχπεραμὰ θωμάτων XGAO, 

εἴπερ φιλύξεν᾽ ἐστὶν “ἰγίσϑου διαί. 

01. εἶεν, ἀχούω" ποδαπὸς ὃ ξένος; πόϑεν: 

OP. ἄγγελλε τοῖσι χυρίυισε δωμάτων, 

πρὸς οὕσπερ ἥχω xai φέρω χαινοὺς λόγους. 655 

τάχυνε δ᾽. ὡς xai νυχτὸς ἅομ᾽ ἐπείγεται 
, o ΙΝ 2 /, , 

σχοτεινόν, ὥρα δ᾽ ἐμπόρους μεϑιέναι 
» , L-, 

ἄγχυραν ἐν δόμοισι πανδόχοις ξένων. 

643. ῥίζα δικαιοσύνης καταβάλλεται. 645. ἀντὲ τοῦ ποινήν. — 

ἐπεισφέρεε: δὲ τοῖς οἴκοις τέκνον παλαιῶν αἱμάτων, ὅ ἐστε, τέκτει ὃ φό- 

νος ἄλλον φόνον. — λείπει ἡ &né. 647. ἀπαιτεῖ. — 648. ἡ περιβόητος. 

650. τίς ἐν δόμοις. 651. ἐκπερᾶσαέ τινα καλῶ. τὸ ἐκπέραμά ἐστι 

(1. eat) τὸν διάκονον τὸν εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα πρὸς τὰς ἀποχρίσεις. 

656. περιρραστικῶς, ἣ νύξ. 657. ὁδοιπόρους (Gl). 668. ἐν τοῖς 

πανδόχοις δόμοις τῶν ξενοδόκων καιρὸς τὴν ἄγκυραν προσορμέσαι 

(corr. in προσορμῆσαε m) τοὺς ὁδοιπόρους, ἀντὲ τοῦ καταλῦσαι. 

643. δίχησ M, “α΄ super ἢ scr. m. 644. προχαλχεύει Iacob: zpoa- 

χαλχεύει M. 645. διμασε (c in rasura) separato versu M, δόμοις 

Schuetz (δόμοισι Pauw). 646. αἱμάτων ex schol. Stephanus: δωμά- 

των M. 647. τένει Turnebus: τεένεε M. τίνειν Lachmann. 648. 

χλυτὰ Dindorf. 649. paragraphus praefixa in M, item 653. 654. 
664. 670. 687. 696. 703. 652. óta« M. 656. τάχυναι ut vid. ante 
corr. M. Cfr. Pers. 694. 657. ὥρα Robortellus: ópa M, ὥραι m 

ut videtur. χαϑιεέναι Dindorf. 
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ἐξελϑέτω τις δωμάτων τελεσφ ópoc, 

γυνὴ ταπαργος, ἄνδρα δ᾽ εὐπρεπέστερον᾽ 660 

αἰδὼς γὰρ ἐν λέσχαισιν οὐχ ἐπαργέμο ς γὰρ γαίσιν οὐχ ἐπαργέμους 
/ , 35 .Ζ LI λόγους τίϑησιν, eine ϑαρσήσας ἀνὴρ 

πρὸς ἄνδρα χἀσήμηνεν ἐμφανὲς τέχμαρ. 

ΚΑ. ξένοι, λέγοιτ᾽ ἂν εἴ τι δεῖ" πάρεστι γὰρ 

ὁποϊάπερ δόμοισι τοῖσδ᾽ ἐπειχότα, - 665 
Xx iJ 3 ^ » , , xat ϑερμὰ λουτρὰ xai πόνων ϑελχτήριος 

στρωμνὴ διχαίων τ᾿ ὀμμάτων παρουσία. 

εἰ δ᾽ ἄλλο πρᾶξαι δεῖ τι βουλιώτερον, 
5» AJ ΄-- 0) P] ^ Lc *x , 

ἀνόνων τόθ᾽ ἐστιν ἔργον, otc. χοινώσομεν. 

OP. ξένος μέν εἶμι Δαυλιεὺὸς ἐχ Φωχέων" 670 

στείχοντα δ᾽ αὐτόφορτον οἰχείᾳ cay, 

ἐς Ἄργος, ὥσπερ δεῦρ᾽ ἀπεζύγην πόδας, 

ἀγνὼς πρὸς ἀγνῶτ᾽ εἶπε συμβαλὼν ἀνὴρ 
2 ΄ M , CN ἐξιστορήσας xai σαφηνίσας Ó0Óv, 

659. ἀρχηγός, διοικητής (Gl.). 660. βέλτιον ἄνδρα ἐξελϑεῖν. 

661. ἐν ταῖς πρὸς γυναῖκας ὁμοίαις (ὁμιλίαις Vict.). — σκοτεινούς, 

ἀπὸ τῶν περὶ τοὺς ὀρϑαλμοὺς λευκωμάτων. --- πλεονάξει ἡ οὐ (Gl.). 

667. ἀντὲ τοῦ δέκαιοε ἄνϑρωποι. 668. βουλευτικώτερον, ὅ ἐστιν, 

εἰ δὲ οὐ διὰ ξενέαν ἥκετε, ἀλλὰ Ot! ἄλλο τι. 670. Δαυλὶς ἢ καὶ 

Αὐλές. 671. ἐπὲ ἐδέᾳ πραγματεέᾳ. 612. τῆς 6000 (τοὺς πό- 

δας Paley) τῆς δδοιπορέας ἀπέλυσα, ἐπὶ τῷ ξενισϑῆναι παρ᾽ ὑμῖν. 

&x μεταφορᾶς τῶν ἀπολυομένων τοῦ ζυγοῦ ἵππων xal ini φάτνην 

ὁρμώντων. 618. συναντήσας (Gl.). 614. ἐρωτήσας xal 

μαϑών. 

659. τελεσφόρουσ ante corr. M. 660. γυνὴ ταπαρχος M (super- 
Scr. m) i.e. γυνή τ᾽ ἄπαρχος (ἔπαρχος) ut Ag. 1226. γυναῖχ᾽ ἀπαρχές 
(debebat ἐπαρχές) Kirchhoff. δ᾽ Turnebus: τ᾽ M. 661. λέσχαισιν 

Emperius: λεχϑεῖσιν M.  Scrib. λέσχαις ἵν᾽. 666. ϑελχτήριος Alf. 
Ludwig (ϑελχτηρία Wakefield): ϑελχτήρια M. 671. oixcía Turne- 
bus: oixi«ac M. 672. πόδα Dindorf. 
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Acpogíog ὁ Φωχεύς" πεύϑομαι γὰρ ἐν λόγῳ: — 015 
2 , ΜᾺ ἡ I E MO 3M , 
ἐπείπερ ἄλλως, ὦ ξέν᾽, εἰς Apyogc xtetc, 

πρὸς τοὺς τεχύντας πανδίχως μεμνημένος 

τεϑνεῶτ᾽ ᾿θρέστην εἰπέ, μηδαμῶς λάϑῃ. 

εἴτ᾽ οὖν χομίζειν δύξα νιχήσει φίλων, 

εἴτ᾽ οὖν pérotxov, εἰς τὸ πᾶν dei ξένον, 680 

ϑάπτειν, ἐφετμὲς τάσδε πόρϑμευσον πάλιν. 

νῦν γὰρ λέβητος γαλχέου πλευρώματα 

σποδὸν χέχευϑεν ἀνδρὸς εὖ χεχλαυμένου. 

τοσαῦτ᾽ ἀχούσας εἶπον. εἰ δὲ τυγχάνω 

τοῖς χυρίυισι χαὶ προσήχουσιν λέγων 685 
S 58 Y , b QN 387 οὐχ οἶδα, τὸν τεχόντα δ᾽ εἰχὸς εἰδέναι. 

ΚΑ. οἱ ᾽γώ, xav? ἄχρας ἐνπᾶς ὡς πορϑούμεϑα. 

ὦ δυσπάλαιστε τῶνδε δωμάτων ἀρά, 
ec ΚΡ) ὦ b] - 2 ΑΒ. zx , 

ὡς πόλλ ἐπωπᾷς χάχποθων εὖ χειμενά 

τόξοις πρύσωϑεν εὐσχόποις γειρουμένῃ 690 

φίλων ἀποφιλοῖς με τὴν. παναϑλίαν. 
ΣΕ ΠΩ ὦ xat voy Θρέστης, ἢ ydp εὐβούλως ἔχων, 

» 2 ^ - 

ἔξω χομίζων ὀλεϑρίου πηλοῦ πόδα. 

Ψ M] , - Ν 5) M] ^ b p^ e , 

615. ἤχουσα yào ἐν τῷ uou πρὸς αὐτὸν διαλόγῳω ὅτε Στροφίο 
͵ 4 ρ D ρ φ 

προσαγορεύεται. 616. δε ἄλλην χρείαν. 677 (616). τὸ ἑξῆς, 

(λλα διὰ μέσου. 
hJ ' Ἁ , - το 5 “τὲ , ' * 

ἀγνὼς πρὸς ἀγνῶτα εἶπεν: ἐπείπερ. ὦ ξένε. τὰ δὲ 1^? - / 
618. μηδαμῶς λάϑῃ ps f βουλὴ τῶν qüwvw. λέγει δὲ τῶν mepl Ai 

γισϑον. 679. εἰς τοὺς οἴχους. 681. ἀντὲ τοῦ διακόνησον. 

684. πιϑανῶς, ἵνα δοκῇ ὅλως ἀγνοεῖν. 688. ὦ δυσκαταγώνιστε 

(61].). 689. ἐπωπᾷς: ἐφορᾷς πολλὰ τὰ ἡμέτερα ἀτυχήματα. — 

χαὶ τὰ πόρρωϑεν καλῶς κεέμενα τῶν φέλων, δ΄ ἐστε, τὰ ἐπὶ ξένης 

ἀγαϑὰ ἐνδιαιτήματα τοῦ ᾿θρέστου τοῖς τόξοις εὐστόχως κινουμένη 

(ἐκνουμένη Davies) ἀπογυμνοῖς με. 692. xai νῦν ᾿θρέ(στης): ἀντὲ 

τοῦ πρότερον. τὸ γὰρ νῦν δηλοῖ xal τὸ παρεληλυϑός. 698. τὸ 

6077. μεμνημένωσ ante corr. M. 618. εἶπε M. 687. ot εγὼ 

M. ἐνπᾶσ (- σ᾽ m) M, εἶπας Bamberger. 691. φίλων τ᾽ Hartung. 

693. χομίξων schol.: νομέξων M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 25 
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νῦν δ᾽ ἥπερ ἐν δόμοισι βαχγείας χαλῆς 

ἐατρὸς ἐλπὶς ἦν παροῦσαν ἐγγράφει. 695 
΄ 

OP. ἐγὼ μὲν οὖν ξένοισιν ὧδ᾽ εὐδαίμοσιν 

χεδνῶν ἕχατι πραγμάτων ἂν ἤϑελον 

γνωστὸς γενέσϑαι xai ξενωϑῆναι" ct γὰρ 

ξένου ξένοισέν ἐστιν εὐμενέστερον; 

πρὸς δ᾽ εὐσεβείας ἦν ἐμοὶ τόδ᾽ ἐν φρεσίν, ^ 100 
BJ -" - ^ 

τοιόνδε πρᾶγμα μὴ χαρανῶσαι φέλοις 

χαταινέσαντα χαὶ χατεξενωμένον. 
- » , - 

KA. οὔτοι χυρήσεις μεῖον ἀξίως σέϑεν, 

οὐδ᾽ ἧσσον ἂν γένοιο δώμασιν φίλο / r u quoc. 
ἄλλος δ᾽ ὁμοίως ἦλϑεν ἂν τάδ᾽ ἀγγελῶν. 705 

ἐλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ χαιρὴς ἡμερεύοντας ξένους 

μαχρᾶς χελεύϑου τυγχάνειν τὰ πρόσφορα, 
v 23 ? M 5 3 ^ - 3 , , 

Wy. αὐτὸν εἰς ἀνδρῶνας εὐξένους δόμων, 

ὁπισϑόπους δὲ τούσδε xal ξυνεμπόρους" 

ἑξῆς οὕτως τοῦ νοήματος" xal πρότερον ἔξω χομέίζων ὀλέϑρου (ὀλε- 

ϑρίου Rob.) πηλοῦ πόδα" ἦν yàp εὐβούλως ἔχων Ὀρέστης. ποῖος 

Ὀρέστης; ἣ τοῖς οἴκοις ἰατικὴ ἐλπὶς τῆς ἀγαϑῆς εὐφροσύνης. νῦν 

δὲ ἀπώλετο. — ἔξω πηλοῦ πόδ(α): παροιμία. 694. 7 εὐφροσύνη 

τῶν βασιλείων οἴχεται. 695. ἣ ἀατρός (Gl.). --- τάξον αὐτὴν ἀφα- 

νισϑεῖσαν (1. αὐτὸν ἀφανισϑέντα) ἀρᾷ (ἀρὰ, ut videtur, m), ὥς πρὸς 

τὸ ἐλπές δ᾽ ἀπέδωκεν. 699. ἢ τὸ ἀγαϑὰ ἀγγεῖλαι. τοῦτο γὰρ 
φιλίας αἴτιον τοῖς ξένοις γώνταε. 701. χεφαλαιῶσαε, εἰπεῖν. 

108. τῶν σοὶ ἀξίων τιμῶν. 705. εἰ xai μὴ σὺ ἤγγειλας. 106. 

δὲ ἡμέρας xapóvcag. 708. πρὸς παρόντα τινά. 

694. νῦν δήπερ et Cc in marg. M. ἥπερ ἦν Weil βαχχείας Turne- 

bus: βαχχίασ M. 695. fort. iavróc. — ἐλπές, ἀμπλαχοῦσαν Kirchhoff. 

ἔγγραφε ex schol. Stephanus. 696. o» M, οὖν superscr. m. 698. 

scrib. γνωτὸς. 100. δ᾽ εὐσεβείας Heimsoeth: δυσσεβείασ M. 702. 

fort. χἀπιδεξιούμενον. 103. μείων ante corr. M. ἀξίων Pauw. 06. 

ξένοσ mut. in ξένουσ M. 107. τὰ πρόσφορα ex v.'710 ortum videtur. 

708—710 in marg. supplevit m. 709. ózteSóxou» δὲ (τε Bamber- 

ger) τόνδε xai ξυνέμπορον Pauw. 
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xüxei χυρούντων σώμασιν τὰ πρόσφορα. T10 

αἰνῶ δὲ πράσσειν ὡς ὑπευϑύνῳ τάδε. 

ἡμεῖς δὲ ταῦτα τοῖς χρατοῦσι δωμάτων 

χοινώσομέν τε χοῦ σπανέζοντες φίλων 

βουλευσόμεσϑα τῆσδε συμφορᾶς πέρι. 

X0. εἶεν, φίλιαι δμωίδες οἴχων, 715 

πότε δὴ στομάτων 

δείξυμεν ἰσγὺν ἐπ᾿ "Üpéaty; 

ὦ πότνια γϑὼν xat mócw ἀχτὴ 

γώματος, ἣ νῦν ἐπὶ ναυάργῳ 

σώματι χεῖσαι τῷ βασιλείῳ, 720 

νῦν ἐπάχουσον, νῦν ἐπάρηξον᾽ 

νῦν γὰρ ἀχμάξει ΠΠειϑὼ δολίαν 

ξυγχαταβῆναι, γϑόνιον δ᾽ “Βρομὴν 

xai τὸν νύχιον τοῖσδ᾽ ἐφοδεῦσαι 

ξιροδηλήτοισιν ἀγῶσιν. -1 τῷ [5r 

ἔοιχεν ἁνὴρ ὃ ξένος ceoyew xaxdv: 
. ν᾽ , ΄ Uu [4 - 7 

τροφὸν δ᾽ ᾿θρέστου τήνδ᾽ ὁρῶ χεχλαυμένην. 
΄ - ΄ e ^ bu » 

711. συμβουλεύω σοι ταῦτα πράσσειν, ὡς δώσοντι Otxyv, ἥν 

τι παρὰ τὸ δέον ποιήσης. — Οὑποδέκῳ (Gl.). 716. πότε ἐπευ- 

ξόμεϑα. 718. ὦ προσφιλὴς καὶ τιμία ἡμῖν. — ἣ ἀκτὴ τοῦ 
, Ld A » [4 "^ , Ἁ ’ 

τάφου. 122; nn Xatopov ξεχει Y δολία neta συναγωνέσασϑαι 

τῷ ᾿θρέστγ. 723. συνάρασϑαι πρὸς τὴν ὃδόν. 724. ἀπὸ 

χοινοῦ τὸ νῦν ἀχμάξει. 720. ξένον τὸν Ὀρέστην καλεῖ, ἵνα δό- 

ξωσιν ἀγνοεῖν τὸ σχαιώρημα. --- ἀντὲ τοῦ πεποιηκέναι πένϑος τῷ 

οἴκῳ διὰ τῆς ἀγγελίας. 

710. σώμασιν H Voss: δώμασι M. 711. ὑπευϑύνῳ Turnebus: 

ἐπευϑύνωι M. 712. paragraphus praefixa in M. 713. χοινώ- 

σομεν b: χοινώσωμεν M. 714. βουλευσόμεσϑα Stephanus: βουλευό- 

psa M. 715. 726. paragraphi praefixae in M. 1718 --- 17 coryphaeo, 

718—25 choro tribuit Christ. 715. φέλιαι Heath: φιλέαε et in marg. 
ξτ M. δμωΐδες b: δμωιΐδεσ M. 29. δολίαν Pauw: δολία M. 728. 

ξυνχαταβῆναι M. Ἑρμῆν Turnebus: ἑρμῆα M. 724. xai τὸν νύχιον 
delebat olim Hermann. 726. ἁνὴρ Porson: ἀνὴρ M. 

25* 
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ποῖ δὴ πατεῖς, Κίλισσα, δωμάτων πύλας; 

λύπη δ᾽ ἄμισϑός ἐστέ aoc ξυνέμπορος. 

TP. AtywÜov 7, χρατοῦσα τοῖς ξένοις χαλεῖν 730 

ὅπως τάχιστ᾽ ἄνωγεν, ὡς σαφέστερον 

ἀνὴρ ἀπ’ ἀνδρὸς τὴν νεάγγελτον φάτιν 

ελδὼν πύϑηται τήνδε, πρὸς μὲν οἰχέτας 

ϑέτο σχυδρωπῶν ἐντὸς ὀμμάτων γέλων 

χεύϑουσ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις διαπεπραγμένοις χαλῶς 735 

χείνῃ, δόμοις δὲ τοῖσδε παγχάχως ἔχει 

φήμης ὑφ᾽ ἧς ἤγγειλαν οἱ ξένοι τορῶς. 

7 δὴ χλύων ἐχεῖνος εὐφρανεῖ vóov, 
Lo 

εὖτ᾽ ἂν πύϑηται μῦϑον. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 

ὥς μοι τὰ μὲν παλαιὰ συγχεχραμένα 140 

ἄλγη δύσοιστα τοῖσδ᾽ ἐν ᾿ἡτρέως δόμοις 

τυχόντ᾽ ἐμὴν ἤλγυνεν ἐν στέρνοις φρένα, 
$35) DA "τὰς Ὡς NEN , ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδε πῆμ᾽ ἀνεσχόμην᾽" 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τλῃμόνως ἥντλουν χωχώ, 

ίλον δ᾽ ᾿θρέστην, τῆς ἐμῆς φυγῆς τριβήν 145 Me | 55. 19865 E Le 7 ULL OLLI 9 

729. χκακόμισϑος" δάκρυα γὰρ προξενεῖ. Κίλισσαν δέ gro: τὴν 

Ὀρέστου τροφόν, Πίνδαρος (Pyth. XI 26) δὲ ᾿ἡρσινόην, Στησέχορος 

“αοδάμειαν. 130. ἡ τοὺς ξένους χρατοῦσα καὶ ὑποδεξαμένῃ 

Ἄϊγισϑον καλεῖν ἐκέλευσεν. 732. τὴν (νεωστὶ add. Robort.) ἀγ- 

γελδϑεῖσαν. 180. ἀντὲ τοῦ κακῶς οἶκος διάκειται ὑπὸ τῆς φήμης 

ἧς ἤγγειλαν ot ξένοι σαφῶς. 181. σαφῶς (Gl.). 138. ἀντὶ 

τοῦ ὄντως. 740. λίαν. — ἡ χρεουργέα τῶν θυέστου παίδων καὶ 
"cy , , -T 3 - ὌΝ Ὁ) ΄ , ΄ 

ὁ γαμέμνονος ϑάνατος. 148. οἷον ἐπὶ τῇ τοῦ Ὀρέστου ἀγγελίᾳ 

γῦν. 744. καρτερικῶς ὑπέφερον. 145. τὸν συντρίψαντά μου 

ταῖς ἐπιμελείαις τὴν φυχήν. 

730. nulla personae nota in M. τοῖς ξένοις Pauw: robo ξένουσ M. 

734. óéros M, fort. δῆϑεν. σχυϑρωπῶν Victorius: σχυϑρωπὸν M. 736. 
χεένη M. ἔχει Robortellus: ἔχεν M. 738. paragraphus praefixa in 

M. éxetvoc Robortellus: exeivov M. 743. ἠνεσχόμην Butler. 
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ὃν ἐξέϑρεφα μητρύϑεν δεδεγμένῃ, 

χαὶ νυχτιπλάγχτων ὀρϑίων χελευμάτων 

xai πολλὰ xai μογϑήρ᾽ ἀνωφέλῃτ᾽ &pot 

τλάσῃ" τὸ μὴ φρονοῦν γὰρ ὡσπερεὶ βοτὸν 

τρέφειν ἀνάγχῃ, πῶς γὰρ o0; τρόπῳ φρενός. 750 

οὐ γάρ τι φωνεῖ παῖς ἔτ᾽ ὧν ἐν σπαργάνοις, 

εἰ λιμὸς ἢ Our τις ἢ λιφουρία 

ἔγει, νέα δὲ νηδὺς αὐτάρχης τέχνων. 
΄ , c Ἁ ἊΣ Y 

τούτων πρόμαντις οὖσα, πολλὰ δ᾽, οἴομαι, 

[3 

ΓΞ 9er. NN , NJ ΚΞ φευσϑεῖσα παιδὸς σπαργάνων φαιδρύντρια --- 76: 

γναφεὺς τροφεύς τε ταὐτὸν εἰγέτην τέλος. 

ἐγὼ διπλᾶς δὲ τάσδε γειρωναξίας 

ἔχουσ᾽ ᾿ρέστην ἐξεδεξάμην πατρέ, 

τεϑνηχότος δὲ νὺν τάλαινα πεύϑομαι. 

στείγω δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρα τῶνδε λυμαντήριον 160 
" , NM FAN ΄ , 

οἴχων, ϑέλων δὲ τόνδε πεύσεται λόγον. 

X0. πῶς οὖν χελεύει νιν μολεῖν ἐσταλμένον; 

ΤΡ. ἢ πῶς; λέγ᾽ αὖϑις, ὡς μάϑω σαφέστερον. 

746. ὃν ἐξέϑρεφα οὐ μόνον διε ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ διὰ νυκτῶν. 

(148) ἀνωφέλητα ἐμοὲ τῇ τλάσῃ καὶ πολλὰ μοχϑηρά. 7141. χε- 

λεύουσι γὰρ τῷ καλεῖν (κλαίειν Abresch) οὗ παῖδες. 150. ἀνάγκῃ 

τρέφειν ἐπιμελείᾳ φυγῆς. πῶς γὰρ ob; 751. ἀλλ᾽ ἀνάγκην (ἀνάγ- 

x&ty m) διὰ δακρύων ἐπέφερεν. 758. ἡ γὰρ νέα νηδὺς τῶν τέκ- 

νων ἑαυτῇ ἀρχεῖν καὶ βοηϑεῖν βούλεται" ὅ ἐστιν, ἀνύειν βούλεται 

τὰς ἐπιϑυμέας. 755. ἀπὸ χοινοῦ τὸ ἐξέϑρεφα. 751. χείρω- 

ναξίας: τὰς διὰ γειρῶν ἐργασίας. 758. ἀντὲ (τοῦ add. Rob.) 

&Wosd'a, ἀπέσωσα. 762. ἠσκημένον, παρεσκευασμένον. 

Post 747 lacunam indicavit Hermann (post 746 Schuetz). 749. 
ὧὡπερεὲ (accentu super ὦ eraso) M. 152. εἰ Stanley: ἢ M. 156. 

χναφεὺς Dobraeus. τροφεύς Robortellus: στροφεύσ M. 758. ἐξε- 

ϑρεφάμην Portus. πατρὲ M, ὁσ super i scr. m. 760. στεέχων (non 

στείχω) M. 761. τόνδε. . λόγον Blomfield: τῶνδε. . λόγων M. 

/162—65. nullae personarum notae in M. 163. τί πῶς; Canter. 
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XO. εἰ ξὺν Aoytcatc, εἴτε xoi μονοστιβῆ. 

TP. ἄγειν χελεύει δορυφόρους ὁπάονας. 16 c 
ΧΟ. μή vov σὺ ταῦτ᾽ dyysÀÀs δεσπότου στύγ ει" 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐλϑεῖν, ὡς ἀδειμάντως χλύῃ, 

ἄνωγϑ᾽ ὅσον τάχιστα γαϑούση ενί. 
- - d 

ἐν ἀγγέλῳ γὰρ xouztóg ὀρϑωῦται λόγος. ; ! [ ] 
32 E E - , E 

TP. ἀλλ᾽ ἢ φρονεῖς εὖ τοῖσιν ἐντεταλμένοις ; - — T10 

XO. ἀλλ᾽ εἰ τροπαίαν Ζεὺς xaxov ϑήσει ποτέ. / 
TP. xoi πῶς; ᾿θρέστης ἐλπὶς οἴχεται δόμων. 

ΧΟ. οὔπω: χαχός γε μάντις ἂν γνοίη τάδε. 

ΤΡ. τί φής; ἔγεις τι τῶν λελεγμένων δίχα: 253 ΞΖ / pum 
x * Lm - * , 

X0. àayysÀÀ ἰοῦσα, πρᾶσσε τἀπεσταλμένα " 715 
“» - - ^ /3 ΄ 

μέλει ϑεοῖσιν ὦνπερ ἂν μέλῃ πέρι. 

TP. ἀλλ᾽ εἶμε xai σοῖς ταῦτα πείσομαι λόγοις. 
4 4 

γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα σὺν ϑεῶν δόσει. 

X0. str. 1. νῦν παραιτουμένᾳ μοι, πάτερ 

Ze) ϑεῶν ᾿θλυμπίων, 780 

766. τῷ μισουμένῳ ὑπ᾿ γαμέμνονος. 769 (immo 770). za 

peg. 710. ὄντως. 111. μετατροπῆν. 118. τοῦτο daxpt- 
- 5 ΄ - Y * y Y z 4 

βοῦς ἐστι μάντεως εἰπεῖν. τινὲς στέζουσιν εἰς τὸ οὔπω, ἵν᾿ p, οὔπω 
5 ' v Ὁ τὰ ΑΙ M] e Ἁ , L4 

ἐλπὶς οἴχεται δόμων. ταῦτα δὲ xal ὃ τυχὼν μάντις γνοίη. 114. 

ἀντὶ τοῦ παρὰ τὰ εἰρημένα περὶ Ὀρέστου. 719. πλεονάξε: ἡ παρά 

(σοῦ del. m). 7 παρὰ σοῦ αἰτουμένη (ἢ . . αἰτουμένη Dindorf). 

764. ei Turnebus: ἢ M. 766. paragraphus praefixa in M. μὴ νῦν 

et ἄγγελε M. στύγει M, στυγεῖ m. 767. χλόης (H in ras.) M. — 768. 
τάχιστα γαϑούσῃ Turnebus: τάχιστ᾽ ἀγαϑούση M. 169. ὀρϑοῦται λό- 

γος schol Hom. 9. 207: ὀρϑούση ceps» M. 770—771. singulis 

(etiam 776) paragraphi praefixae in M. 1710. τοῖσιν ἐντεταλμένοις 

scripsi: τοῖσε νῦν ἠγγελμένοισ M. 111. fort. τῶνδ᾽ ὡς τροπαίαν. 

718. ἔχεισ τέ M. 715. dyysÀÀ' Robortellus: ἄγγελ᾽ M. --- ἐοῦσαι, 
sed eraso ε, et τ᾿ ἀπεταλμένα mut. in τ᾽ ἀπεσταλμένα M. 116. μέ- 

λει Ald.: uéAAec Μ. μέλῃ Turnebus: μέλλῃ M. 719. paragraphus prae- 

fixa in M. παραιτουμένῃ (παραιτουμένᾳ Hermann) gov Turnebus: za- 

ραιτοῦμεν᾽ (παραιτουμέν᾽ m) uoi M. Tres chori ordines canere viden- 
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δὸς τύχας" τυχεῖν δέ μου χυρίως 

τὰ σωφροσυνευ μαιομένοις ἰδεῖν. 

διαδιχᾶσαι πᾶν ἔπος 

ἔλαχον. Ζεῦ, σὺ δέ νιν φυλάσσοις. 

"E ἔ. πρὸ δὲ δὴ ᾿χϑρῶν 785 

τὸν ἔσωϑεν μελάϑρων, Ζεῦ, 

δές, ἐπεί νιν μέγαν ἄρας, 

δίδυμα χαὶ τριπλᾶ 

παλίμποινα ϑέλων ἀμείφει. 

antistr. 1. ἴσϑε δ᾽ ἀνδρὸς φίλου πῶλον eb- 790 

wy ζυγέντ᾽ ἐν ἅρματι 

πημάτων, ἐν δρόμῳ προστιδϑεὶς 

μέτρον. τίς ἂν σῳζόμενον ῥυϑμὸν 

τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον 

781. δός μοι εὐτυχέαν εὐτυχῆσαι βεβαίως. 188. δικαίως. 

— χατὰ δίκαν, 0 ἐστε κατὰ τὸ δέκαιον. 786. τὸν ᾿θρέστην. 

787. ἐπάρας γὰρ τὸν Ὀρέστην δυνήσῃ xol τριπλασίονα ποινὴν εἰσ- 

πράξασϑαι τὸν Ὀρέστην ποιῆσαι. 788. διπλάσια καὶ τριπλά- 

σια (GI.). 790. γίγνωσκε (Gl). -- Οτοῦ ᾿ἡγαμέμνονος (Gl. -- 

τὸν ᾿θρέστην. 791. ἐνέμεινε τῇ μεταφορᾷ. φήσας γὰρ »ἐν ἅρ- 

μάσε πημάτωνκ« τὸ (corr. in τῶ m) »δρόμῳκ ἐπήγαγεν. 798. τέ- 

λος αὐτῷ προστιϑεὶς τῶν κακῶν. — δυϑμὸν δάπεδον: ἀντὲ τοῦ εὔ- 

τάκτον χαὶ μὴ τραχεῖαν πορείαν. 794. ἀντὲ τοῦ ἴδοι. τὸ δὲ 

ἑξῆς" ἴδοι δέ τις σωξόμενον αὐτῷ τὸν ῥυϑμὸν τοῦ δρόμου" μηδὲ 

ὑπερδραμὼν ἐν τῷ δαπέδῳ διαρρήξῃ (corr. in διαρρήξει m) τὸν χα- 

tur, ephymnia totus chorus. 781. fort. τύχας εὐδίους κυρίως. 782. 8c 

in margine adscriptum in M. τὰ σώφρον᾽ εὖ Hermann. 783. διὰ 
δίκας Pauw. 1784. ἔλαχον: ὦ Ζεῦ, σύ νιν Hermann. 786. τὸν 

ἔσωϑεν μελάϑρων, Ζεῦ Seidler: τῶν ἔσω μελάϑρων, ὦ ξεῦ M. 787. ϑὲς 

versui 786 adicit M. v: Seidler: μν M. ἀέρασ (c in ras.) M. 789. 
παλίνποινα M. ἀμείψῃ Turnebus. 190. ἔσχε Pauw. 191. ἅρμα- 

σιν ex schol. Hermann. 792. intervallo post δρόμωι relicto duo cola 

distinguit M. 193. scribendum τέ δ᾽ ἂν. — σωξώμενον corr. in σω- 

ξόμενον M. 194. fort. τόδε ϑέοι. — γάπεδον Hermann. 
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ἀνομένων βημάτων ὄρεγμα; 1795 

str. 2. ot τ᾽ ἔσωϑε δωμάτων 
TS [7 mÀouroyaUT μυχὸν voputCece, 

χλύετε, σύμφρονες ϑεοί" 
Μ - , 

ἄγετε, τῶν πάλαι πεπραγμένων 

λύσασϑ᾽ αἷμα προσφάτοις δίχαις. 800 

γέρων φόνος μηχέτ᾽ ἐν δόμοις τέχοι. 

7ὺ δὲ χαλῶς χτίμενον ὦ 

μέγα ναέων στόμιον, εὖ 

δὸς ἀνιδεῖν δόμον ἀνδρός, 
΄ 3 , 

χαέ νιν ἐλευϑερίως 805 

λαμπρῶς ἐδεῖν φιλίοις 

ὄμμασι δνοφερᾶς χαλύπτρας. 

antistr. 2. ξυλλάβοι δ᾽ ἐνδίχως 
E e , , ΄ 

παῖς ó Matac ἐπιφορώτατος 

λινόν. --- λείπει τὸ ὅπως. καὶ τὸ ἰδεῖν ἀντὲ τοῦ ἴδοι. ὃ δὲ νοῦς, 
o » - PLN gm ' e ' e ' M »y ὕπως ἄν τις τοῦτο t0ot σωζόμενον τὸν ῥυϑμὸν ὁμαλὸν xal εὔτακτον 

1 ON] - ΄ ΄ c - ' κατὰ τὸν δρόμον τῶν ἀνυομένων πημάτων. 191. ἡνιοχεῖτε καὶ 

διοικεῖτε (Gl.). 801. ἡγαμέμνονος δὲ παλαιὸς φόνος μὴ συγχω- 

ρήσῃ φόνον τῷ ̓ θρέστῃ τεχϑῆναι διὰ τὸν φόνον AtyíaDov. 802. διὰ 

τοῦτο τὸ καλῶς ἀναιρεϑησόμενον" λέγε: δὲ τὸ αἷμα τοῦ Αϊγέσϑου. — 
n Ἁ 

ὦ Ἅ:δη. 804. ἀναβλέφα: (GI.). 806. ἀπὸ κοινοῦ τὸ δός. 807. 

τοῦ σκότους. 809. ὡς ἐπὲ ἀνέμου εἶπεν, ἀντὲ τοῦ ὁ λογικώτατος. 

795. ἀνωμένων corr. in ἀνομένων M. Ῥοβί 795 iterat 788 --- 789 ut 

ephymnium G C'W Schneider. 196. ἔσω Hermann. 797. πλου- 

τογαϑῇῆ Turnebus: πλουταγαϑῆῇ M. 798. χλῦτε Dindorf. σύμφρονεσ 

M, sed ὕμ in ras. scripsit m (fuerat, ut vid., σώφρονεσὶ. 199. ἄγετε 

delet Schuetz. 800. fort. λούσαϑ᾽. — προφάτοισ M, ce superscripsit 

(προσφάτοις) m. 802. τὸ δὲ Rorbortellus: τόδε ex τάδε vel τώδε 

factum M. χτίέμενον Bamberger: χτάμενων M, χτάμενον m. 803. 
μεγακ auov M, μέγα ναίων m. 804. διὸσ M, δὸσ m vel m!, — 805sq. 

fort. ἐλευϑέριον φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν (ἐλευϑερίας λαμπρὸν ἰδεῖν φάος HL 

Ahrens, ἐλευϑερίας φῶς λαμπρὸν ἰδεῖν Dindorf). 807. ὄμμασιν ἐχ 

Hermann. χαλύπτρας proximo v. addit M. 809. ἐπεὲ φορώτατος 

Emperius. 
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— - 5 , ,F^' 

πρᾶξιν οὐρίαν δϑέλων. 810 
“5 NONEM 1 -Ξ “ 

πολλὰ δ᾽ ἀλλα φανεῖ γρηΐζων, 
,F P4 ἊΣ » "o 

χρυπτά. ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγων 

νύχτα πρό τ᾽ ὑμμάτων σχότον φέρει, 

xa ἡμέραν δ᾽ οὐδὲν ἐμφανέστερο 4 /l: i ugave e| c. 
^ » » ^ - 

str. ὃ. xal τότ 709 πλοῦτον 815 
bj , , 

δωμάτων λυτήριον 

ϑῆλυν οὐριοστάταν 

óno) χρεχτὸν yot- 

των νόμον peüzaonsv' 
^3 /WwD 3 

πόλει ταῦ εὖ, 820 
, P4 , M 2j ^ , iN "- FN 

ἐμὸν ἐμὴν xeoóoc αὔξεται 700 , ἄ- 

811. τὰ δὲ χρυπτὰ νῦν φανερώσει. — ϑέλων πολλὰ κρυπτὰ εὑρξ 

σχει. 812. ἀπροφύλακτον. τὸν ᾿ρμὴν δέ qrot: λόγος γάρ ἐστι. — 

ἀδιάσκοπός ἐστιν ὃ λύγος, τουτέστιν ὃ “Βρμῆς. ἀδιάγνωστός ἐστι" 

νύκτα γὰρ καὶ σχότον πρὸ τοῦ προσώπου φέρει. 815. ὅταν ἀπαλ)- 

λαγῶμεν. -- καὶ τότε δὴ τὸν πλοῦτον τῶν δωμάτων ἐλεύϑερον τῇ πό- 

λεε μεϑήσομεν, ópoD τε μεϑήσομεν τὸν χρεκτὸν γοήτων νόμων, ὕ 

ἐστι, καὶ τῶν ἀγαϑῶν τῇ πόλει μεταδώσομεν, καὶ τὸν γαμέμνονα 

ἀκινδύνως ϑρηνήσομεν. 816. ἐλεύϑερον. νῶν γὰρ ὑπὸ τυράννων νὴ Ὁ 

ἀποκέκλεισται. 817. γεννητικόν (Gl). — οὐρίως σταϑέντα. 818. 

τὸν τῶν γοήτων, o? (οἷον Vitelli) ὡς ἄδουσ: (l. προσάδουσι) παριόν- 

τες (mepuóvceg Vict.) τὴν πόλιν. 820. τὰ καλῶς ἀποβαΐνοντα. 

τὸ ἐμὸν κέρδος ἐστίν, τῶν δὲ περὶ Ὀρέστην xal ᾿Πλέκτραν ἀπαλ- 

λαγὴ ἄτης. 

e 

810. ϑέλεν M, superscr., ut vid., m. 8llsq. πολλὰ... χρυπτά 

delebat olim Hermann. φανεῖ (εἶ in litura scr. m) M. Post 814 ite- 

rat 802—807 ut ephymnium G C W Schneider. 812. λεγω: O Mueller. 

813. fort. νύχτα τ᾽ ὀμμάτων. 815. τότ᾽ ἤδη Blomfield: τότε δὴ M. 

πλοῦτον ex πολὺν οἱ χλυτὸν coaluisse videtur. 816. δειμάτων ΗΙ, 

Ahrens. 818sq. ὅμοῦ (literae ὅμο in litura) M, οὐδὲ Blomfield. γοα- 

τὰν Hermann. νόμον ex νόμων factum M. 820. zAei Kirchhoft. 

821sq. ápóv ἁμὸν Kirchhoff. — ἀέξεται ex αὔξεται, ut videtur, factum 

M. τόδε! ἄτη (a: super x scr. m) M. ἀποστάτεὲς M, ἀποστατεῖ m. 
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^» τα δ᾽ ἀποστατεῖ φίλων. 

Σὺ δὲ ϑαρσῶν, ὅταν fx 

μέρος ἔργων, 
* DÀ ^ v 

ἐπαῦσας πατρὸς ἔργῳ 895 

ἡροούσᾳ 

πρὸς σὲ τέχνον πατρὸς αὐδάν, 
^ , M 

xai περαίνων ἐπέμομφον ἄταν. 

antistr. 3. Περσέως τ᾽ ἐν φρεσὶν 
qv : 

χαρδίαν σγεϑών, 830 

τοῖς 0^ ὑπὸ γϑονὸς φίλοις, 
^ MN L 

τοῖς τ᾽ ἄνωϑεν zoponpaáccov 
΄ , - * - 

χάριτος ὀργάς λυπράς 

ἔνδωοϑεν 

828. ὦ Ὀρέστα. — σὺ δὲ ϑαρρῶν ἐμοέ, τέκνον, ϑροούσῃ πρὸς 
e ' 5. Δ 2 c » , * ; , πατρὸς αὐδᾶν, 0 ἔστιν, ὡς ἄν εἰ πατὴρ συμβουλευούσηε (l. συμ- Q- σ 

f b - 

βουλεύο: cot), ὅταν ἥκῃ καιρὸς ἔργων, ἐπιβαλοῦ ἐπικαλεσάμενος τὸ 

εἴδωλον τοῦ πατρός" πρόσεχε δὲ κἀμοὶ συμβουλευούσῃ σοι οἷα ἂν 
΄ ' 2 RA 1 v —-" 3 πατήρ. τὸ δὲ »ἐπαῦσας πατρὸς Soy«« dvi) τοῦ ἐπικαλεσάμενος τὸ 

MN - ΄ e ^ - » ΄ E - 

εἴδωλον τοῦ πατρός. — ὃ χαιρὸς τοῦ ἔργου. — λεέτει ἐπιβαλοῦ. 

825. ἐπι. 828. κατεργασάμενος τὴν πολλῶν μέμφψεων ἀξίαν ἄτην, 

ὅ ἐστι, τὸν AiytaÜoy καὶ τὴν Κλυταιμήστραν. Περσέως δὲ ἀντὲ τοῦ 

πορϑητοῦ, ἢ ἐπεὶ ἀπεστραμμένος ἐκαρατόμησε Ἠέδουσαν, ἀποστρα- 

φείς, φησίν, ὡς ἐχεῖνος, μή πως ϑεώμενος αἰδεσϑῇς τὴν μητέρα, 
5 Á » » 5 - ! ap M ^ ^ 2, — e - : e 

884. ἐν τῇ QuyY. — τὴν &£v00» ἐπὶ τῆς οἰχέας φονίαν ἄτην καταβὰ 

λών, ὅ ἐστι τὴν Κλυταιμήστραν. 

825 — 28. fort. ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν | Üpsouéva »τέχνονᾳ | πέραιν᾽ 

ἀνεπίμομφον ἄταν (ϑρεομένᾳ réxvov Enger, πέραιν᾽ Auratus, ἀνεπέμομ- 

go» Schuetz). 828. ἐπέμομφον Robortellus: 2zíuougav M. (i. e. ἐπέ- 

Loueoy et superscr. a»). 829. τε ἐν M. φρεσὶν Ald.: φΦρεσσὶν M. 

830. σχέϑων M. σχεδρὰν ἔχων Weil. 831. τοῖς δ᾽ Robortellus: 
τοῖσδ᾽ M. φίλοις Hermann: φίλοισιν M. | 832sq. fort. πρόπρασσ᾽ 

(τρόπρασσε Schuetz) ópxdvac γάριν λυγρᾶς (λυγρᾶς Blomfield). 894. 
ἔνδοϑεν v. 833 addit M. 
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M n ' 

φοινίαν ἄταν τιϑείς, τὸν αἴτιον δ᾽ 835 
55» πο UN, , 

ἐξαπολλὺς DODOV. 

Αἴγισϑος. ἥχω μὲν οὐχ ἄχλητος, ἀλλ᾽ ὑπάγγελος" 

νέαν φάτιν δὲ πεύδϑομαι λέγειν τινὰς 

ξένους μολόντας οὐδαμῶς ἐφίμερον, 
, pO d ΤΣ Mr Δ MN μόρον y psgtou. xa&tt0O0 ἀμφέρειν θύμοις 840 

2 b v e 

γένοιτ᾽ ἂν dyÜog αἱματοσταγὲς φόνῳ 
-- ΄ € LIS , ^ b bj , 

τῷ πρῦσϑεν ξλχαίνοντι xat δεδηγμένῳ. 
- mL) 5 - b AS, NES DA 

πῶς ταῦτ᾽ ἀληϑῇ xai βλέποντα δοξάσω; 
^ 

ἢ πρὸς γυναιχῶν δειματούμενοι λύγο! 
"^ , / 7 OA4z 

πεθάρσιυς δρῴσχουσι ϑνζσχωντες μάτην; 845 
, - ἊΣ * Y o e S. , 

τι τὠωνὸ ὧν &EtxOtC ὥστε ὁηλωώσαε Qpoeyt; 

ΧΟ. ἠχούσωμεν μέν, πυνϑάνου δὲ τῶν ξένων 
v ^ , “5 ΄ 

ἔσω παρελθών. οὐδὲν ἀγγέλων σϑένος. 
΄ SUN 5 ' AM ἂν ΄ , 

ὡς αὐτὸς αὐτὸν ἄνδρα πεύϑεσϑαι πέρι. 
E δι P 2 B ΄"» » ^ ει 

Al. ἰδεῖν ἐλέγξαι τ᾽ αὖ ϑέλω τὸν ἄγγελον, 850 

εἴτ᾽ αὐτὸς ἦν ὅνγσχοντος ἐγγύϑεν παρὼν etc (e / 714 t uu err - 4e 

835. τὸν 4γισϑον. 840. ὑπούλως ταῦτά φησι. 841. τῷ 

τοῦ Ayap£uvovoc. 849. ὡς ἐπὲ μαγχαῴας. οὐ παραχαλυφϑέντε, 
ἘΦ Γρ, 2 », 2 - 2 ' b , 5 , [4 

ἀλλ᾽ ἀειμνήστῳ (l. dpuxcQ)' ἐν γὰρ τοῖς ϑρήνοις ἀμύσσουσιν ob- 

τῶν (αὐτῶν m) τὰ στήϑη. 845. οὐχ ἀληϑῶς ἀποθανόντες (ἀπο- 

ϑανόντος Blomfield). 848. οὐ τοσοῦτον ἐσχύε: εἰπεῖν ἄγγελος 

ὡς ὃ αὐτόπτης. 

835. τὸν αἴτιον δ᾽ v. proximo addit M. 836. ἐξαπολλύων Heim- 
soeth. μόρου Turnebus: μόρον M. Post 836 iterat 825 —28 ut ephym- 

nium G C W Schneider. 839. ἐφήμερον corr. in ἐφέμερον M. 840. 

/ Portus: à" M. 84l. αἱματοσταγὲς φόνῳ Portus: δεέματοστάγ᾽ 

ἐσφόνωι M. 842. ἑλχαίνουσι xat δεδηγμένοις Damberger, fort. τε- 

ϑηγμένοις, cfr. schol. (τεϑηγμένῳ. Wieseler). 845. Üvzyexovrso M, 

ἅνήσχοντος Portus, cfr. schol. 847. paragraphus praefixa in M. 

848. εἴσω Blomfield. 849. ὡς αὐτὸν Canter. αὐτῶν Turnebus. πάρα 
Portus. 850. nulla personae nota in M. αὖ in litura scr. m (fuerat 
εὖ ut videtur). 851. ἦν ϑνήσχοντος Turnebus: z***» xoroe M, ἦεν 
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εἴτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς χληδόνως λέγει μαϑών. 

οὔτοι φρέν᾽ ἂν χλέφειεν ὠμματωμένην. 

X0. Ζεῦ Ζεῦ, τί λέγω, πόϑεν ἄρξωμαι, 
΄ ἈΝ 2 , L4 » 

τάδ᾽ ἐπευγομένῃ χἀπιϑεάζουσ᾽, 85 Qu 
€ ' ^ 5 , 

ὑπὸ ὁ &UDvotac 

- v 5» τῷ bs Nr 7 
πῶς ἴσον εἰποῦσ᾽ ἀνύσωπμαι: 

- ' RAD γώ 

νῶν γὰρ μέλλουσι μιανϑεῖσαι 

πειραὶ χοπάνων ἀνδροδαΐχτων 
, , τὰ » ἢ πάνυ" δήσειν 47 απεμνωνέων 860 

v Mt € iN ^ , 

οἴχων ὠλεϑρων διὰ παντός, 
^ - * M ? 2 5 , 

7 xup xal φῶς ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ 
i ἃ B 

δαίων ἀρχάς cs πολισσωνόπους 

ξἕξε, πατέρων u& γ3 ecet πατεθῶων μξγὰν 041 0V. 

τοιάνδε πάλην μόνος ὧν ἔφεδρος 865 
- : ^ , , ^4 

δισσοῖς μέλλει ϑείοις ᾿Θρέστης 

ἅφψειν. εἴη δ᾽ ἐπὶ νίχῃ Let. (ἢ επί 7. 

Al. 8 ἔ, órococoi. 
- ὌΝ * 

X0. ἔα ἔα μάλα: 

πῶς Éyet; πῶς χέχρανται δόμοις: 70 πως £/ ; JLUIG X Κρ νταξ Ji E 

- - D f ἀποσταδώμεν πράγματος τελουμένου, 

853. τὴν συνετήν μου φρένα. 854. ταῦτά φησιν ὁ χορὸς 

εἰσελϑόντος τοῦ “ἰγέσϑου. 857. τὸ ἀληϑές. 859. meta: 

(ratpal m) αἱ ἀχμαὶ τῶν ξιφῶν, παρὰ τὸ πεέρειν. χοπάνων δὲ τῶν 

χοπτικῶν ξιφῶν. -- τῶν συγχκοπῶν (Gl). 862. πῦρ δαΐδων. 

869. φωνῆς ἀκούουσιν ἀναιρουμένου τοῦ AlyíaDov. 

ἥνήσχοντοσ correxit et rursus in marg. ἦεν ϑνήσχοντο(σ) adscr. m. 

858. φρέν᾽ ἂν Elmsley: φρένα M. χλέφειεν Stephanus: χλέφειαν M. 

855. χἀπιϑεάζουσ᾽ Schuetz: xaize9oátousa (oa in litura m) M. 857. 
ἁνύσωμαι (fuerat ávócopat) M. 859. πεῖραι Portus. 864. πατέρων 

δ᾽ ἕξει Weil, fort. ἕξεις πατέρων τ’ ἐδν ὄλβον. 866. ϑεῖος Turne- 

bus, fort. ϑηρσὶν. 868. 869. paragraphi praefixae in M. 871. 
chori nota praescripta in M. ἀποσταϑῶμὲν M, ἄπο, σταϑδϑῶμὲν m. 
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ὅπως δοχῶμεν τῶνδ᾽ ἀναίτιαι xaxàv 

εἶναι" μάχης γὰρ δὴ χεχύρωται τέλος. 

Ol. οἴμοι πανοίμοι δεσπότου τελουμένου, 

ἔμοι μάλ᾽ αὖϑις ἐν τρίτοις προσφϑέγμασιν 875 VUELVE RILUS api cuim umi aH IESU 
AcyusÜog οὐκέτ᾽ ἔστιν. ἀλλ᾽ ἀνοίξατε 

ὅπως τάχιστα, xat γυναιχείους πύλας 
ἣν ὦ - ᾿ £32 (s - AN NA 

μοχλοῖς γαλᾶτε" xai μάλ᾽ ἡβῶντος δὲ Oei, 

οὐχ ὡς ἀρῆξαι διαπεπραγμένῳ᾽" τί γάρ; 

ἰοὺ ἰού. 

χωφοῖς ἀντῶ xai χαδεύδουσιν μάτην 880 

ἄχραντα βάξω. ποῖ Κλυταιμήστρα; τί δρᾷ: 

ἔοιχε νῦν αὐτῆς ἐπὲ ξυρυῦ πέλας 

αὐχὴν πεσεῖσϑαι πρὸς δίχην πεπληγμένος. 

ΚΙ. τί δ᾽ ἐστὶ γρῆμα; τίνα βοὴν ἵστης δόμοις: 

[51 Ὁ]. τὸν Covca χαίνειν τοὺς τεϑνηχότας λέγω. 88 
΄ ^D »ἥ - v 2 5 ΄ 

ΚΑ. ot ye. ξυνῆχα τοῦπος ἐξ αἰνιγμάτων. 
2/35 , ΄ » * a 2 , 
δόλοις ὀλούμεδ᾽ ὥσπερ oov ἐχτείναμεν. 

δοίη τις ἀνδουχμῆτα πέλεχυν ὡς τάχος" 

εἰδῶμεν 7) νιχῶμεν ἢ νιχώμεϑα. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ τοῦδ᾽ ἀφιχόμην χαχοῦ. 890 

UPC. PS NEUEN ΤΌΣ a pnr OP. σὲ xat ματεύω" τῳδε δ΄ ἀρχούντως &yet. 

811. τὰς τῆς Κλυταιμήστρας. 818. ἡβῶντος ἀνδρὸς δεῖ εἰς 

τὸ χαλάσαι τὰς πύλας. 879. τῷ σφαγέντι. 885. ἀντὲ τοῦ, 

ó τῷ λόγῳ τεϑνηκὼς Ὀρέστης ἀπέχτεινε τὸν ζῶντα ἡϊἴγισϑον. 

874. personae notam omissam in M addidit Turnebus. πανοέμοι 

Porson: πᾶν οἴμοι M. πεπληγμένου Schuetz. 879. ὡς scripsi (ὥστ᾽ 

Porson): óc δ᾽ M. — διαπεπραγμένῳ Turnebus: διαπεπραγμένων M. 

882. αὖ τῆσδ᾽ Martin. ἐπιξήνου πέλας Abresch, fort. ἐπὲ ξυροῦ τύχης. 

889. πρὸς δίχην b: προσδίχηκ (v erasum) M. πεπληγμένης Turnebus. 

884— 86. paragraphi praefixae in M. 886. οὗ ἐγὼ M. 888. δοίη (οέη 

in litura m) M. 889. εἰ νιχῶμεν Turnebus. 891—993 et 895. para- 
graphi praefixae in M. 891. τῶιδε M, τῶιδε δ᾽ m. 
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KA. οἱ ᾽γώ. τέϑνηχας, φίλτατ᾽ Αἰγίσϑου fa. 

OP. «uei; τὸν ἄνδρα; τοιγὰρ ἐν ταὐτῷ τάφῳ 

χείσῃ. ϑανόντα δ᾽ οὔτι μὴ προδῷς π 

KA. ἐπίσχες, ὦ παῖ, τόνδε δ᾽ αἴδεσαι, τέχνον, 895 

μαστόν, mpóc « σὺ πολλὰ δὴ βρίζων ἅμα 

οὔλοισιν ἐξήμελξας εὐτραφὲς γάλα. 

OP. Πυλάδη, τέ δράσω; μητέρ᾽ αἰδεσϑῶ χτανεῖν; 

IY. ποὺ δαὶ τὰ λοιπὰ “οξίου μαντεύματα 

τὰ πυϑόχγρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορχώματα: 900 

ἅπαντας ἐγϑρυὺς τῶν ϑεῶν ἡγοῦ πλέον. 

OP. χρίνω σε wxüw, xui παραινεῖς μοι χαλῶς. 

ἕπου, πρὸς αὐτὸν τόνδε σε σφάξαι ϑέλω 

xai ζῶντα γάρ wt» χρείσσωον᾽ ἡγήσω πατρός. 

τούτῳ ϑανοῦσα συγχάϑευδ᾽, ἐπεὶ φιλεῖς 905 

τὸν ἄνδρα τοῦτον, ὃν δὲ γρῇὴν φιλεῖν στυγεῖς. 

KA. ἐγώ σ᾽ ἔϑρεφψα, σὺν δὲ γηράναι ϑέλω. 

0}. πατροχτονοῦσα γὰρ ξυνοιχήσεις ἐμοί; 

KA. ἢ Μοῖρα τούτων, ὦ τέχνον, παραετία. 

OP. xoi τὐύνδε τοίνων Motp! ἐπόρσυνεν μόρον. 910 

ΚΙ. οὐδὲν σεβίζῃ γενεϑλίους ἀράς, τέχνον; 

ΟΡ. τεχοῦσα γάρ μ᾽ ἔρριῴφας ἐς τὸ δυστυχές 

892. ἀντὲ τοῦ ὦ Αἴγισϑε. 891. οὔλοισι: τὸ οὖλον. 898. με- 

τεσχεύασται ὃ ἐξάγγελος εἰς Πυλάδην, ἵνα μὴ δ΄ λέγωσιν. 900. 
n » d Ἂν νὰ , Ld 

τὰ ὁρκωμόσια à συνωμόσαμεν. 901. πλέον λέγε πάντας ἀνϑρώ- 

ποὺς ἔχειν (ἢ addit Abresch) τοὺς ϑεοὺς ἐχϑρούς. 908. e 

αὐτὸν τὸν ἡἴγισϑον. πιϑανῶς δέ, ἵνα μὴ ἐν φανερῷ 7, ἀναίρεσις γέ- 

"Ha - 2 λ c ^, νηται. 907. γηράναι ἀπὸ τοῦ γήρημι. 

892. ot ἐγὼ M. 895. δ᾽ αἴδεσαι Sophianus: δήσεται M. 896. 

ᾧ σὺ Robortellus: ὠχὺ M. 897. εὐτρεφὲς Tzetzes Exeg. in Il. p. 62, 

13 et Hist. 12, 808. 899. 07 Auratus. 900. πυϑόχριστα M, 

πυϑόχρηστα ml. πιστά τ᾽’ Hermann. 904. χρεέίσσον᾽ Turnebus: 

χρέσσον᾽ (o ex « factum) M. 906. δ᾽ ἐχρῆν M. 907. σὺν Au- 

ratus: νῦν M. 910. ἐπώρσυνεν M. 911. σὲ 8 M, σεβέξη mi. 
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- » 31-55 ΄ p? , ΄ ^ RA 

KA. οὔτοι σ᾽ ἀπέρριφ᾽ εἰς δόμους δορυξένους. 

OP. διγῶς ἐπράϑην ὧν ἐλευϑέρου πατρύς. 

KA. ποῦ δῆϑ᾽ ὃ τῖμος ὅντιν᾽ ἀντεδεξάμην; 915 
, ΄ , NOU EQ T NP, - 

OP. aiayóvopat σοι τοῦτ᾽ ὀνειδίσαι σαφῶς. 
7 πον 2 95 35 ἡ , ' 1 - - 23 

KA. μὴ ἀλλ᾽ εἴφ᾽ ὁμοίως xat πατρὴὺς τοῦ σοῦ μάτας. 
M 33 H EM 2 » , 

OP. μὴ Aeyye τὸν πονοῦντ᾽ ἔσω χαϑημένη. 

KA. ἄλγος γυναιξὶν ἀνδρὸς εἴργεσϑαι, τέχνον. 

OP. τρέφει δέ γ᾽ ἀνδρὸς μόγϑος ἡμένας ἔσω. 920 

ΚΙ. χτενεῖν ἔοιχας, ὦ τέχνον, τὴν μητέρα. 

OP. σύ τοι σεαῦτήν, οὐχ ἐγώ, χαταχτενεῖς. 

KA. ὅρα, φύλαξαι μητρὸς ἐγχότους χύνας. 

ΟΡ. τὰς τοῦ πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάδε; 

ΚΙ. ἔοικα ϑρηνεῖν ζῶσα πρὸς τύμβον μάτην. 920 

OP. πατρὸς γὰρ αἶσα τόνδε σ᾽ ὁρίζει μόρον. 

KA. οἱ ᾽γώ, τεχοῦσα τόνδ᾽ ὄφιν ἐδϑρεφάμην. 

OP. 7 χώρτα μάντις οὗξ ὀνειράτων φόβος. 
0 P. » ü a y) - - ᾿ 2A M 0 ^ cd 

. €xayec νοῦ ,χρὴν. xat τὸ μὴ /peov AGUE. 

X0. στένω μὲν οὖν xai τῶνδε συμφορὰν διπλῆν. 930 

918. οὐκ ἔστιν ἀπορρίψα: τὸ δορυξένοις ἐκδοῦναι πρὸς dvacpo- 

φήν. 916. τὸν ἡϊγισϑόν φησι. 917. ὅτε Κασάνδραν ἐπέγη- 

μεν. 918. ἑτέρῳ συγχοιμωμένη. ἄνδρα ἐν πολέμοις πονοῦντα 

μὴ ϑέλε κρίνειν γυνὴ οὖσα. 928. τὰς Ἐρωύας. .925. ὅτε 

μέλλω τελευτᾶν. παροιμέαν (vel παροιμία m) εἶνα: τοῦτό qaot (πα- 

ροιμέα εἶνα: ταὐτόν φησι Hartung) πρὸς τύμβου (τύμβον Robort.) 

τε χλάειν xai πρὸς ἄνδρα νήπιον. 980. εὐγνωμόνως ἐλεοῦσ: τοὺς 

περὲ AtytoD oy. 

914. αἰσχρῶς Heath. 915— 30. singulis paragraphi praefixae 

sunt in M. 915. τεμοσ et in margine ἔτ M. 916. cot Canter: eov M. 

ὀνειδῆσαι M, ὀνειδίσαι m. 920. δέκ᾽ M, δέγ᾽ m. 923. φυλάξα: 

M. 926. σ᾽ δρίξει (fuerat πορίζε) M, ἐπουρίέξει olim Hermann, σοὺ- 
ρίξει Elmsley. 927. ot ἐγὼ M. Post 928 versum Clytaemestrae 
intercidisse vidit Wellauer. 929. ixavec Pauw: χάνεσγ᾽ M. 930. 
fort. τοῖνδε. 
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ἐπεὶ δὲ πολλῶν αἱμάτων ἐπήχρισεν 
3.7 » , - bl e e , - 

τλήμων ᾿θρέστης, τοῦϑ᾽ ὅμως αἱροούμεϑα, 

ὀφϑαλμὸν οἴχων μὴ πανώλεϑρων πεσεῖν. 

X0. str. 1. ἔμολε μὲν δίχα Πριαμίδαις γρόνῳ, 

βαρύδιχος zotwd: 935 
ἔμολε δ᾽ ἐς δόμον τὸν "Ayapépvovoc 

διπλοῦς λέων, διπλοῦς ἌἌρης. 

ἔλασε δ᾽ ἐς τὸ πᾶν 

ὃ πυϑοχρήστας φυγὰς 

ϑεύϑεν εὖ φραδαῖσιν ὡρμημένος. 940 

᾿βπολολύξατ᾽ ὦ δεσπυσύνων δόμων 

dvaguydc χαχῶν xal χτεάνων τριβᾶς 

ὑπὸ δυοῖν μιαστόροιν, 

δυσοίμου τύχας. 

antistr. 1. ἔμολε δ᾽ ᾧ μέλει χρυπταδίου μάχας 945 
NI , , 

δολιόφρων ποινά, 

981. ἐπ’ ἄχρον ἦλϑεν. 987. οὗ περὶ Ὀρέστην καὶ Πυλάδην. 

938. ἤλασεν δὲ εἰς τὸ τέλος τοῦ δρόμου, ὅ ἐστιν, ἤνυσε τὸν ἀγῶνα. 

ἀφέκετο, φησίν, εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀγῶνος. 939. 0 ὑπὸ Πυϑοῦς 

χρησϑεὶς Ὀρέστης. 942. ὡς τῶν οἴχων φυγόντων τὰς συντρι- 
2^ — v , ^ , ^ , ^. 
«e τῶν οἴκων (l. κτημάτων). 944. ουσοίμου: ουσπορεύτου. τὸ 

δὲ ἑξῆς, τὰς ἀναφυγὰς τῶν χαχῶν τὰς ἀπὸ τῆς δυσοέμου τύχης. 

945. τῷ AiyíaÓw ἔμολεν ἡ ποινὴ τῷ ἀποχτείναντε δόλῳ τὸν Aya- ἡ σῦς ἡ ?) 6 ; 

933. ὀφϑαλμῶν ante corr. M. 934. paragraphus praefixa in M. 

Hemichoria canere videntur, ephymnia totus chorus. 935. βα- 
ρύδιχος Victorius: χαρύδιχοσ et in marg. ἔτ M. 938. ἔλασε ex 

schol. Pauw: ἔλαχε M. 939. A M, superscr. ut vid., m. 
940. εὖ φραδαῖσιν Hermann: ἐυφραδαῖσιν M. 941. ἐπολολύξατ᾽ ὦ 
Seidler: ἐπολολυξάτω M. 942. ἀναφυγᾷ Heimsoeth. — τριβᾶς Stan- 
ley: τριβὰσ M. 943. ὑπαὶ Hermann. δυοῖν b: δοιοῖν M. 946. 

fort. δολεόφρων δαίμων. 
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Y ) 5 , εἰ 2 ΄ 

ἔϑιγε δ᾽ ἐν μάγᾳ γερὸς ἐτητύμως 

Διὸς χόρα (dixav δέ νιν 

προσαγορεύομεν 

βροτοὶ τυχόντες χαλῶὼςῚ) 960 
2 , ΄ 2 2 2 » , 

ὀλέϑριον πνέουσ᾽ ἐν ἐγϑροῖς xócov. 

str. 2. τάπερ ὃ Λοξίας ὃ Παρνάσσιος 
, y » N 2 2 pd μέγαν ἔγων μυχὸν γϑονὸς ἐπ᾽ ὄχϑει 

ἄξεν ἀδόλως δολίας 

βλαπτομέναν ἐν χρόνοις ϑεῖσαν ἐποίχεται. 955 

χρατεῖται πῶς τὸ ϑεῖον παρὰ τὸ μὴ 

ὑπουργεῖν χαχοῖς; 

ἄξιον δ᾽ οὐρανοῦγον ἀρχὰν σέβειν. 

Πάρα τε φῶς ἰδεῖν μέγα τ᾿ ἀφῃρέϑη 

φάλιον οἴχων. 960 
N 74 N^ * Υ ΄ 

ἄναγε μάν, δόμοι: πολὺν ἄγαν. γρόνον 

χαμαιπετεῖς ἔχεισδ᾽ ἀεί. 

947. ἡ δὲ Διὸς ϑυγάτηρ 7; Δίκη πάρεστιν (παρέστη Abresch) 

ἐν τῇ πρὸς Αΐγισϑον μάχῃ καὶ ἐφήψατο τοῦ ξίρους. δικαίως γὰρ 

᾿θρέστης ἠμύνατο. 951. τὸ ἑξῆς, ἔμολεν ὀλέϑριον πνέουσα. 

952. ἀντὲ τοῦ καϑάπερ. 954. τὴν Κλυταιμήστραν τὴν δολίως 

βλάπτουσαν xal ἐπὶ πολὺν γρόνον τὸν οἶκον ἐποίχεται T) Ófxy. ἐπεξ- 

λδε τὴν δίκην βλαπτομένην ἐκ πολλοῦ ᾿θρέστης. 966. συμ- 

βάλλεται (συμβάλεται m) οὖν τὸ ϑεῖον τοῖς μὴ ὑπουργοῦσε τοῖς κα- 

κοῖς. 958. τοὺς ϑεούς, ἢ τὸν Aa. 960. τὸν γαλινόν (Gl.). 

947. δ᾽ ἐν Abresch: δὲ M. ἐτητύμως Scaliger: ἐτήτυμοσ M. 968]. 

ἐπ’ Schuetz. — Post 951 iterandum esse ephymnium 941— 44 vidit 

G € W Schneider. 953. γϑονὸς ἐπ’ ὀμφαλῷ Schuetz. 954. fort. 
Üpíatev δολίαν (δολίαν ex schol. Victorius). 955. v. post γρόνοις 

divisus in M. βλάβαν ἐγχρονισϑεῖσαν (γρονισϑεῖσαν Hermann, &yypo- 

νισϑεῖσαν Bothe) ἐποίγεται HL Ahrens. 958. ϑέμις δ᾽ Heimsoeth 

(cfr. Hesych. ϑέμις- δίχαιον, ἄξιον, πρέπον). 959. μέγα τ᾽ ἀφῃρέϑη 

Stanley: μέγαν v? ἀφηρέϑην M. 960. οἐχέων HL Ahrens. 961. 

ἀναγεμὰν M, ἄναγε μὰν m. δόμοι Hermann: δόμοισ M. 962. ya- ko 5€ Ἂς Aere. 

μαιπετεῖς ἔχεισϑ᾽ ἀεί Schwenk: γαμαιπετεῖσε χεῖσϑ᾽ αἰεί M. ἔχεισϑε “(τ «c 
D 

[6 δή Meineke. 
Aeschylus ed. Wecklein. 26 

^ 
Li 

fet 
a 
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antistr. 2. τάχα δὲ παντελὴς γρόνος ἀμείψεται 

πρόϑυρα δωμάτων, ὅταν ἀφ᾽ ἑστίας 

μύσος πᾶν ἐλαϑῆ 966 

χαϑαρμοῖσιν ἀτᾶν ἐλατηρίοις. 

τύχα δ᾽ εὐπροσώπῳ χοίτᾳ τὸ πᾶν 

ἰδεῖν ἀχοῦσαι ϑρεομένοις 

»μέτοιχοι δόμων πεσοῦνται πάλιν. 

Πάρα τὸ φῶς tóstv«. 970 

ΟΡ, ἴδεσϑε γώρας τὴν διπλῆν τυραννίδα 

πατροχτόνους τε δωμάτων πορϑήτορας. 
b ' S d P] , /Q? e 

σεμνοὶ μὲν ἦσαν ἐν ϑρόνοις τόδ᾽ ἥμενοι, 

WAS φίλοι δὲ xal νῦν, ὡς ἐπειχάσαι πάϑῃ 

πάρεστιν, Ópxoc τ᾽ ἐμμένει πιστώμασιν. 975 

963. ὁ πάντα τελῶν γρόνος τὰ πρόϑυρα τῶν οἴχων ἀλλάξεε ἀπὸ 

κατηφείας εἰς λαμπρότητα. — ἀλλαγήσεταε" οὐχ ὁμοίως ἔσται τοῖς 

πρῴην ἐν τῷ οἴχῳ ἡμῶν. 966. τὸ ἐλαῦνον τοὺς ἀσεβεῖς" ἢ τὸ 

ἀπελαϑῆναι ὀφεῖλον. ἐλατήριον δὲ τὸ καϑαρτικὸν φάρμαχον. — ἣ 

δὲ τύχη νῦν ἐν εὐόπτῳ κοέτῃ, τουτέστιν ἐν ἀγαϑῇ καταστάσει πρὸς 

τὸ ἰδεῖν τὰ νῦν γεγονότα καὶ ἑτέρων λεγόντων ἀκοῦσαι. 967 

(968). λεέτε: τὸ ἐστίν. 969. οὗ νῦν τοὺς δόμους οἰκοῦντες πε- 

σοῦνται εἰς τὸ ἔμπαλιν τῆς πρώτης τύχης. τοῦτο δὲ ἀπὸ τῶν χύ- 

Bov μετήγαγεν. 971. ἀνοΐγεται ἡ σχηνὴ καὶ ἐπὶ ἐγκυκλήματος (ἐχ- 
—^ 

κυκλήματος Dindorf) ὁρᾶται τὰ σώματα: ἃ λέγει διπλῆν τυραννέδα. 

964. àug' M, i. e. ἀφ᾽ m. 965. μῦσοσ M. ἐλαϑῇ Kayser: ἐλά- 

»- M (superscr. m). 966. χαϑαρμοῖσιν Hermann: χαϑαρμοῖσ (versui 

965 addens) M. ἀτᾶν ἐλατηρίοις Schuetz: ἅπαν ἐλατήριον M. 967. 
τύχα v. superiori, τὸ πᾶν inferiori adicit M. Fort. εὐπρόσωπ᾽ ἄηται. — 
τὸ ex ra vel co fecit M. 968. ϑρεομένους (vel ϑρεομένων) schol. le- 

gisse videtur, fort. ióeiv ϑρευμένους. 969. μέτοιχοε δόμων Scaliger: 

μετοιχοδόμων M. Verba πεσοῦνται πάλιν v. proximo adicit M. 970. 

παρὰ M. Post iósiv reliquam partem ephymnii μέγα τ᾽... ἀεέ (959 — 62) 

iterandam esse intellexit G C W Schneider. 971. paragraphus praefixa 

in M. 973. fort. εὖνοι. 974. δὲ Abresch: ve M. zá$et Thiersch. 
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, ^ , , , ^ 

ξυνώμοσαν μὲν ϑάνατον ἀϑλίῳ πατρὶ 
* - ' 24 

xai ξυνϑανεῖσδαι" xoi τάδ᾽ εὐόρχως Eyet. 

ἴδεσϑε δ᾽ αὖτε, τῶνδ᾽ ἐπήχοοι χαχῶν, 
δ , iN ' , Jj , 

τὸ μηχάνημα, δεσμὸν ἀϑλίῳ πατρί, 

πέδας τε γειροῖν χαὶ ποδοῖν ξυνωρίδα. 980 

ἐχτείνατ᾽ αὐτὸ xol χύχλῳ παρασταδὸν 

στέγαστρον ἀνδρὸς δείξαϑ'᾽, ὡς ἴδῃ πατήρ, 
5 e , 5 2 ε ΄ 35.25 ΄ /N 

οὐχ obuóc. ἀλλ᾽ ὃ πάντ᾽ ἐποπτεύων τάδε 
[4/ » M y m 2 € 

HÀwc, &vayva μητρὸς ἔργα τῆς ἐμῆς, 
Ξ - E , ΄ 
ὡς ἂν παρῇ μοι μάρτυς ἐν δίχῃ ποτέ, 985 

ὡς τόνδ᾽ ἐγὼ μετῆλθον ἐνδίχως μόρον 

τὸν μητρός" AiyioÜou γὰρ οὐ λέγω μόρον" 

ἔχει γὰρ αἰσγυντῇῆρος, ὡς νόμος, Otxqv: 
c NIE 05. “δ ma N AS δ ὦ» ΕΣ u ΄ 
ἥτις 0 ἐπ ἀνῦρι τοῦτ ἐμῆσατο OXUTyOC, 

ἐξ οὗ τέχνων Tveyy! ὑπὸ ξώνην βάρος, 990 

φίλον τέως, νὺν δ᾽ ἐγϑούν, ὡς φαίνει, χαχόν φίλον τέως, νὺν ἐχϑρόν, ὡς φαίνει, xaxóv, 
, ^ - , , 5 » » » ATP) 2 

τί σοι δοχεῖ, μύραινά γ᾽ εἴτ᾽ ἔχιδν᾽ ἔφυ, 
΄ mU. 9 Ἃ N 5 NS jJ , σήπειν ϑιγουσ᾽ ἂν ἄλλον οὐ δεδηγμένον 

τόλμης ἕ ἀνδί ονήματος: τόλμης ἕχατι χἀνδίχου φρονήματος: 
, εἰς » , /52 » - 

τέ νιν προσέέπω, xüv τύγω μάλ᾽ εὐστομῶν; 995 

916. ξυνώμοσαν ϑάνατον τῷ πατρί. 979. τὸν πέπλον. 981. 

πρὸς τὸν χορόν. 985. 7 pot ἀντωνυμέα. τὴν οἰκειότητα δηλοῖ. --- 

Qo, ν τῇ xpícst τῶν ᾿Ερινύων. 987. 4ϊγέσϑου γὰρ οὐ λέγω μόρον, μη- 

τρὸς δέ, ἥτις ἐπ᾿ ἀνδρὲ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος. 990. τὸ βάρος 

φέλον πρώην. 999. ὑπερβολή, ὅτε xat τὸν μὴ δηχϑέντα, ἀλλὰ 

μόνον ἁἀφάμενον (ἁφαμένη Martin) σήπει. 996. ἀντὲ τοῦ ἐπιτύχω 

976. ἀϑλίῳ Portus: ἀϑλίωσ M. 981. αὐτὸ Auratus: αὐτὸν M. 987. 
λέγω ex schol. Turnebus : Φέγω M. 988. νόμος Portus: νόμου M. 989. 

in marg. ἔτ M. — 989— 94 et 1003. 1004. secludendi videntur. 990. 

ἐξ ob Robortellus: ix σοῦ M. τέχνων ἣν ἔγη ὑπὸ ζώνην βάροσ scripsit m 

(in marg. adscriptum ἔτ). ἤνεγχ᾽ Victorius. 992. 7 σοι Meineke. γ᾽ 

εἴτ᾽ Hermann: τ᾽ zz" M, y super prius 7 scr. m. 993. ϑίγουσ᾽ à» Ro- 

bortellus: ϑέγουσαν M. 994. xàófzou Turnebus, χἀχδίχου H L Ahrens. 

995. xai τύχω Portus, προσειπὼν xai τύχω Weil. 
26* 
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ἄγρευμα ϑηρὸς ἢ νεχροῦ ποδένδυτον 

δροίτης χατασχήνωμα; δίχτυον μὲν οὖν. 

ἄρχυν δ᾽ ἂν εἴποις xai ποδιστῇρας πέπλους. 

τοιοῦτον ἂν χτήσαιτο φηλήτης ἀνήρ, 

ξένων ἀπαιόλημα χἀργυροστερῆ 1000 

βίον νομίξων, τῷδέ τ᾿ ἂν δολώματι 

πολλοὺς ἀναιρῶν πολλὰ ϑερμαίνοι φρενί. 

τοιάδ᾽ ἐμοὶ ξύνοιχος ἐν δόμοισι μὴ 

γένοιτ᾽ - ὀλοίμην πρόσϑεν ix ϑεῶν ἄπαις. 

str. ΧΟ. aiai αἰαὶ μελέων ἔργων" 1005 

στυγερῷ ϑανάτῳ διεπράχϑης, 

eue 

μέμνοντι δὲ xai πάϑος ἀνϑεῖ. 

OP. ἔδρασεν ἢ οὐχ ἔδρασε; μαρτυρεῖ δέ μοι 

φᾶρος τόδ᾽, ὡς ἔβαψεν Αἰγίσϑου ξίφος. 

φόνου δὲ χηχὶς ξὺν γρόνῳ ξυμβάλλεται, 1010 

πολλὰς βαφὰς φϑείρουσα τοῦ ποιχίλματος. 

νῦν αὐτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποιμώζω παρὼν 

πατροχτόνον δ᾽ ὕφασμα προσφωνῶν τόδε 
4 

εὐϑέκτως κακολογήσας. 996. Ocxcuov. 997. παραπέτασμα ὄρους 

(σοροῦ Stanley). 998. τοὺς πλέον τῶν ποδῶν καϑήκοντας. 1000. 

ἀπάτημα. 1007. τῷ τοιαῦτα πράξαντι χρόνῳ πάϑος ἀνθεῖ. 1010. 

τοῦ αἵματος. 1011. ὡς πολυτελοῦς ὄντος τοῦ ἱματίου καὶ ἠφα- 

νεσμένου τῷ αἵματι. 

996. νεβροῦ scribendum et loco v. 997 interponendum videtur fragm. 

Aesch. 365 N. ἀμήχανον τέχνημα xai δυσέκλυτον. 997. δροίτηδ Μ, 
superscr. m. 999. τοιοῦτον ἂν Turnebus: τοιοῦτο μὰν M. φηλήτης 
Scaliger: φιλήτησ M. 1001. νομέξων Turnebus: νομέξω M. 1002. 

φρένα Lobeck. 1004. πρόσϑεν Turnebus: πρόσϑ᾽ M. 1005. nulla 
personae nota in M.  aiai aia? Dindorf (a? a? o? a? Bothe): a? a? M. 
1006. διεπράχϑη Heimsoeth. 1008. paragraphus praefixa in M. 
ἔδρασε Turnebus: ἔδρασεν M. 1010. χιχὲσ M, χηχὶσ m. τῷ ypóvo 

Herwerden. ξυμβάλεται M, ἃ supra adscr. m. 
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ἀλγῶ μὲν ἔργα xai πάϑος γένος τε πᾶν, 

ἄξηλα νίχης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 1015 
. v , 5 “Ὁ , 

antistr. ΧΟ. οὔτις μερόπων ἀσινῆ βίοτον 

διὰ πάντ᾽ ἄτιμος ἀμείψεται, 
Ἃ » 

€ E, 

μόχϑος δ᾽ ὃ μὲν αὐτίχ᾽, ὃ δ᾽ ἥξει. 

OP. ἀλλ᾽ ὡς ἂν εἰδῆτ᾽, οὐ γὰρ οἷδ᾽ ὅπῃ τελεῖ, 

ὥσπερ ξὺν ἵπποις ἡνιοστρόφου δρόμου 1020 

ἐξωτέρω" φέρουσι γὰρ νιχώμενον 

φρένες δύσαρχτοι" πρὸς δὲ χαρδίᾳ φόβος 

ἄδειν € ἥ δ᾽ ὑὕποργεῖσϑαι χότῳ ἄδειν ἕτοιμος, ἥ δ᾽ ὑπορχεῖσϑαι χότῳ. 
σ NP] ALI v 5 , , γ᾽ 

ἕως δ᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων εἰμί, χῃηρύσσω φίλοις, 

χτανεῖν τέ φημι μητέρ᾽ οὐχ ἄνευ δίχης, 1025 

πατροχτύνον μίασμα xai ϑεῶν στύγος, 

xai φίλτρα τόλμης τῆσδε πλειστηρίζομαι 

τὸν πυϑόμαντιν Ποξίαν, γρήσαντ᾽ ἐμοὶ 

πράξαντι μὲν ταῦτ᾽ ἐχτὸς αἰτίας χαχῆῇς 

εἶναι, παρέντα δ᾽ -- οὐχ ἐρῶ τὴν ζημίαν" 1080 

τόξῳ γὰρ οὔτις πημάτων προσίξεται. 

1017. ἡ διά πρὸς τὸ ἀμείψεται. -- ἄτιμος, ἀτιμώρητος. 1019. 

εἰς τέ ἀποβαίνει τὰ κατ᾽ ἐμέ. 1022. δυσχερῶς ἀρχόμενοι (-at 

Steph.) xa? πειϑόμενοι (- αε Steph.). 1026. τὴν μητέρα. 1027. 

καυχῶμαι (GL). 1028. χἂν τὰς ἐπιϑυμίας τῆς τόλμης φημὲ τὸν 

Ἀπόλλωνα γρῆσαέ μοι. 1081. τοσαύτη γάρ ἔστιν ὡς μηδὲ τοξό- 

της (τοξότην Vict.) ἐφικέσϑαι τοῦ μήκους. 

Post 1014 versus ab ἀλγῶ δὲ incipiens deesse videtur. 1016. nulla 

personae nota in M. ἀσινεῖ mut. in ἀσινῆ M. 1017. παντὸς Heath. 

ἀμείψει Erfurdt. 1018. à ἔ Klausen: ἐσ et in margine ἔτ M. μόχϑο» (o 

ex eraso w) M. σ δ᾽ ὃ μὲν αὐτίχ᾽ ὅδ᾽ ἦξε supplevit m. ἥξει Turnebus. 
1019. nulla personae nota in M. ἀλλ᾽ ὡς ἂν Blomfield, εἰδῆτ᾽ Martin et 

y Emperius, οὐ γὰρ οἵδ᾽ ὅπῃ Erfurdt: ἀλλοσᾶν εἰ δὴ τούτ᾽ ἂρ ol) ὅπη M. 
1021. ἔξω τρέχω Weidner. 1023. ἣ δ᾽ Abresch: ἠδ᾽ M. — χρότῳ 
Abresch. 1024. ἕωσ δέ τ᾽ in spatio vacuo relicto supplevit m. ^ 1026. 

πατροχτόνων ante ras. M. 1031. ἐφέξεται Schuetz. 
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xai νῦν ὁρᾶτέ μ᾽, ὡς παρεσχευασμένος 
1 - - ' / Pg. 

ξὺν τῷδε ϑαλλῷ xai στέφει npoottouat 

μεσόμφαλόν 9 ἵδρυμα, Ποξίου πέδον, 
, , M 

πυρός τε φέγγος ἄφϑιτον xexAmuévov, 1035 
, δ᾽ 7T " ΟΝ ^ » N25 2 ) c , φεύγων τόδ᾽ αἷμα xotwóv' οὐδ᾽ ἐφ᾽ Éacíay 

Χ 5 , 

ἄλλην τραπέσϑαι Λοξίας ἐφίετο. 

τὰ δ᾽ ἐν γρόνῳ μοι πάντας "Apystoug λέ τ ἐν γρόνῳ μοι πάντας "Apystoog λέγω 

xai μαρτυρεῖν μοι μενέλεως ἐπορσύνϑη xaxd. 
, ^ a.» 5 pem e ^ , HR 

ἐγὼ δ᾽ ἀλήτης τῆσδε y? ἀπόξενος, 1040 

ζῶν xai τεϑνηχὼς τάσδε χληδόνας λιπών. 
* ΕΣ » - - , 

ΧΟ. ἀλλ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξας μηδ᾽ ἐπιξευγϑῇς στόμα 

φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ xaxd: 

ἠλευϑέρωσας πᾶσαν Apystov πόλιν 

δυοῖν Opaxóvcot» εὐπετῶς τεμὼν χά paxóvcotw εὐπετῶς τεμὼν χάρα. 1045 

0P. à à. 
^ M κω 7 δμῳαὶ γυναῖκες, αἵδε lopyóvev δίχῃν 

φαιωγίτωνες xat πεπλεχτανημένα: 

πυχνοῖς δράχουσιν" οὐχέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 

ΧΟ. τίνες σε δύξαι, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων πατρί, 

στροβοῦσιν; ἔσχε. μὴ φόβου νιχῶ πολύ. 1050 

OP. οὐχ εἰσὶ δόξαι τῶνδε πημάτων ἐμοί" 

1035. τὸ ἐν Παρνασσῷ. 

1086. ἐφ᾽ ἑστίαν Turnebus: ἐφέστιον M. 1039. locum lacunosum 

cognovit O Mueller, duorum versuum reliquias consarcinatas esse monuit 

Franz. Post 1040 lacunam statuit Dindorf (duo versus deficere vi- 

dentur, si quidem orationes Orestae prima et tertia eundem versuum nu- 

merum habent). 1042. nulla personae nota in M. γ᾽ ἔπραξας Tyr- 

whitt: τε πράξασ M. ἐπιζευχϑῆς Heath: ἐπιξεύχϑη M. 1043. φήμῃ 
πονηρᾷ Heath: φῆμαι πονηραὶ et in marg. ἔτ M. 1044. ἠλευϑέρω- 

cag Blomfield: ἐλευϑερώσασ M. ᾿Αργείων ante corr. b: ἀργεέήν M. 

1046. nulla personae nota in M. ποῖαι γυναῖχες αἵδε Hermann, etvai 

γυναῖχες αἵδε Burges. 1048. (δεινοῖς Tzetzes in Cramer. anecd. Oxon. 
III. p. 358). dv μείναιμ᾽ idem: agppetvou M. 1049 —61. personae 

paragraphis distinctae in M. 1049. ἀνϑρώπων, πάλιν Erfurdt. 1050. 

στροβῶσιν mut. in στροβοῦσιν M. φόβου vxà Porson: φοβοῦ vxàv M. 



CHOEPHOROE. 401 

σαφῶς γὰρ αἵδε μητρὸς ἔγκοτοι χύνες. 

X0. ποταίνιον γὰρ αἷμά σοι χεροῖν ἔτι" 

ἐχ τῶνδέ τοι ταραγμὸς ἐς φρένας πίτνει. 
y ΄ ς 

0P. ἄναξ "AzoAlow, αἵδε πληϑύουσι δή, 1055 
Je 5 72d γ΄" - ^ dé 

χἀξ ὀμμάτων στάξουσιν αἷμα δυσφιλές. 

ΧΟ. εἰσσ᾽ ὃ χαϑαρμός" Ποξίου δὲ προσϑιγὼν 

ἐλεύϑερόν σε τῶνδε πημάτων χτίσει. 

ΟΡ. ὑμεῖς μὲν oby ὁρᾶτε τάσδ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ" 

ἐλαύνομαι δὲ χοὐχέτ᾽ ἂν μείναιμ᾽ ἐγώ. 1060 
Ἵ 2 32 τὴ , , 2 P] , [4 

ΧΟ. ἀλλ᾽ εὐτυχοίης, xat σ᾽ ἐποπτεύων πρόφρων 

ϑεὸς φυλάσσοι χαιρίοισε συμφοραῖς. 

ὅδε τοι μελάϑροις τοῖς βασιλείοις 

τρίτος αὖ γειμὼν 

πνεύσας γονίας ἐτελέσϑη. 1065 
Ὁ ^57 ii - ς 0 κ»“ 

παιοοβόροι μὲν πρωτον ὑπῆρξαν 
, , , , μόχϑοι τάλανές τε Θυέστου» 

Ἂ 7 5 BJ ' ^» ΄ . δεύτερον ἀνδρὸς βασίλεια πάϑη 

λουτροδάιχτος δ᾽ cst. Ayatàv 

πολέμαργος ἀνήρ. 1010 

νῦν δ᾽ αὖ τρίτος ἦλϑέ ποϑὲεν σωτήρ, 

ἢ μόρον εἴπω; 

ποῖ δῆτα χρανεῖ, ποῖ χαταλήξει 

μεταχοιμισϑὲν μένος ἄτης; 

1062. εὐκαέροις συντυχέαις. 1065. γονέας: ἄνεμος, ὅταν ἐξ 

εὐδίας κινηϑῇ χαλεπὸν πνεῦμα. 

1052. fort. σαφεῖς. --- μὴ πρὸσ corr. ἴῃ μητρὸσ M. 1064. πιτνεῖ M. 

1055. πληϑύουσι Turnebus: πληϑύουσαι M. 1057. εἰσσ’ ó (fuerat εἰσω) 
M. Fort. εἴσ᾽ οἱ χαϑαρμοί. — προσϑίγων M. 1060. ἂν μείναιμ᾽ Robor- 

tellus: àppetvau M. 1062. cupgopéáa M. xai ῥύοιτο συμφορᾶς Davies. 

1065. πνεύσας Scaliger: zveoócae M. Hesychius γονέας" εὐχερής" Alayó- 

Aoc "Ayauépvovt. 1066. παεδοβόροι Auratus: παιδόμοροι M. 1067. τε 
Θυέστου eicit Hermann. Subscriptum in M aieyóX(ov) χοηφόροι. 
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᾿ριστοφάνους γραμματιχοῦ ózól eat). 

Ὀρέστης ἐν Δελφοῖς περιεχόμενος ὑπὸ τῶν Ἐρινύων βουλῇ ᾿4πόλ- 
ec πε EA 3 , zs 2 P. (2E A m^ 2 - - a - 

λωνος παρεγένετο εἰς ϑήνας εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿ϑηνᾶς- ἧς βουλῇ 

νικήσας κατῆλθεν εἰς Ἄργος. τὰς δὲ Ἐρινύας npabvag (πραὔνασα 

Hermann) προσηγόρευσεν ὑὐμενέδας. παρ᾽ οὐδετέρῳ κεῖται $ μυ- 

ϑοποιία. 

τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα- 
: 3 

Πυϑιὰς προφῆτις 
AnóAÀov 
᾿θρέστης 

Κλυταιμήστρας εἴδωλον 
ἢ 5 LN] χορὸς Εὐμενέδων 

ϑηνᾶ 
προπομποέ. 

1) Αἰσχύλου εὐμενίδες: ὁπόδ(εσις) ἀριστοφά(ν ους) γρ(αμματιχοῦ) ἣ 

ὑπόϑεσις m. In indice personarum χλυταιμήστρας in χλυταιμνήστρας 
mutavit ml. γορὸς Ἐρινύων scribit Franz. 



προφῆτις. Προῶτον μὲν εὐγῇ τῇδε πρεσβεύω ϑεῶν βου τες: οἰ τῶπξε Mat ETE 
τὴν πρωτόμαντιν laiay: éx δὲ τῆς θέμιν, 
e 7 Δ» 

7 δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τύδ᾽ ἕξετ 

(ηυ NS bM As ὡς λόγος τις" δὲ τῷ τρίτῳ 

λάχει, ϑελούσης οὐδὲ πρὸς βίαν τινός, Q 

Ticavic ἄλλῃ παῖς γϑονὸς χαϑέζετο 

Φοίβῃ, δίδωσι δ᾽ 7, γενέϑλιον δόσιν 

Φοίβῳ: τὸ Φοίβης δ᾽ ὄνομ᾽ ἔγει παρώνυμον. 

1. (leguntur in fine paginae v. 1 — 48 continentis) φαΐνετα: ἐπὶ 

σκηνῆς τὸ μαντεῖον.  $ δὲ προφῆτις πρόεισιν ἐπικλήσεις, ὡς ἔϑος, 

τῶν ϑεῶν ποιησομένη, ἀπροόπτως τε ἰδοῦσα τὰς ᾿βρινύας κύκλῳ τοῦ 

᾿θρέστου καϑευδούσας πάντα μηνύει: τοῖς ϑεαταῖς, οὐχ ὡς διηγου- 

μένη τὰ ὑπὸ τ σχηνήν, τοῦτο γὰρ νεωτερικὸν ὐριπέδειον (Εύριπι- 

δέον m), ὑπὸ δὲ τῆς ἐκπλήξεως τὰ ϑορυβήσαντα αὐτὴν καταμηνύουσα 

φιλοτέγνως. τὰ δὲ πρῶτα sbyal καὶ ἐπικλήσεις ϑεῶν, ἵνα ἀπὸ τῶν 

εὐφημοτέρων ἄρξηται ἣ προφῆτις. οἰκονομικῶς δὲ οὐκ ἐν ἀρχῇ διώ- 

χεται Ὀρέστης, ἀλλὰ τοῦτο ἐν μέσῳ τοῦ δράματος κατατόάττει, τα- 

μιευόμενος τὰ ἀκμαιότατα ἐν μέσῳ. --- προτιμῶ (Gl.). 2. Ilá- 

dapóc φησι πρὸς βίαν χρατῆσαι Πυϑοῦς τὸν Ἀπόλλωνα: διὸ καὶ ταρ- 

ταρῶσαι αὐτὸν ἐξήτε: ἡ I7. (10) ᾿Επαφρόδιτος ἐν ὑπομνήματε Καλ- 

λιμάχου αἰτίων β΄ φησέ: »ελανϑοῦς τῆς Δευκαλίωνος xoi Μηφισοῦ 

τοῦ ποταμοῦ γίνεται ἠϊέλαινα τοὔνομα, ἤελαΐης δὲ καὶ Ποσειδῶνος 

Δελφός, ἀφ’ ob ot Δελφοία. 8. ἢ τῆς κοινῆς μητρὸς πάντων, ἢ 

τῆς θέμιδος. 5. κλήρῳ ((6!.). 7. ἀντὶ τοῦ ὀπτήριον. ϑεα- 

cauéw, τὸν τῆς ἀδελφῆς ἑαυτῆς “ητοῦς παῖδα δέδωκε συγγενικὴν 

δόσιν. 8. ἀπόδειξις αὕτη τῆς δωρεᾶς οὐχ ἀχάριστος. 

1. προφῆτις praescripsit m. 4. τίσ M. 7. δίδωσιν M. 

8. τὸ τήϑης δ᾽ Weil. 
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λιπὼν δὲ λίμνην data» τε γοιράδα uz δὲ λίμνη γΛλ 79 - 

χέλσας ἐπ᾿ ἀχτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος, 10 

ἐς τήνδε γαῖαν ἦλϑε Παρνησοῦ δ᾽ ἕδρας. 
, 2 , ' ' !w , 

πέμπουσι δ᾽ αὐτὸν xai σεβέξουσιν μέγα 

χελευδϑοποιοὲ παῖδες “Πφαίστου, γϑόνα 
3s m : 2 , - 4 , 

ἀνήμερον τιϑέντες ἡμερωμένην. 

μολόντα δ᾽ αὐτὸν χάρτα τιμαλφεῖ λεώς, - 15 
"nLocr ΄ PE EUM £o v 

deÀgóc τε γώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ. 
, ΄ ' Pd , , 

τέγνης δέ νιν Ζεὺς ἔνϑεον χτίσας φρένα 

(cet τέταοτον τοῖσδε μάντιν ἐν ϑρόνοις" 
Ὁ f) 4 

Διὸς προφήτης δ᾽ ἐστὲ Λοξίας πατρός. 

τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι ϑεούς. 20 

Παλλὰς προναία δ᾽ ἐν λόγοις πρεσβεύεται. 
, AN , »μ p ^ , 

σέβω δὲ νύμφας, ἔνϑα Κωρυχὶς πέτρα 
,*3 , Ν , s ΄ 

xotàg, φίλορνις. δαιμόνων ἀναστροφῇή 

(Βρόμιος ἔχει τὸν γῶρον, οὐδ᾽ ἀμνημονῷ. 

9. τὴν Αύνϑον. διὰ δὲ τοῦ γοιράδα σχεδὸν τὴν αἰτίαν φησὶ 

δι’ ἣν ἀπέλιπεν Ἡπόλλων. ἐκκλίνων τὸ εὐτελὲς τοῦ χωρίου. — τὴν 
, p^ , , - ΄ 2 M 

στρογγύλην. ll. χαριζόμενος ᾿ϑηναίοις καταχϑῆναξ φησιν ἐκεῖσε 

Ἡπόλλωνα κἀκεῖϑεν τὴν περιπομπὴν (παραπ. Heyne) αὐτῷ εἶναι. ὃ 

δὲ Πώδαρος ix Τ7Τανάγρας (Teyópaz O Mueller) τῆς δΔοιωτέας. 

13. oí ϑηναῖοι. θησεὺς yàp τὴν ὁδὸν καϑῆρεν (ἐκάϑηρε Robort.) 

τῶν ληστῶν: χαὶ ὅταν πέμπωσιν εἰς Δελφοὺς ϑεωρίδα (ϑεωρίαν 
» 3 

Weil), προέρχονται γὰρ (l. τινες) € xetc ὡς Ompuepaooy- 

τες τὴν γῆν. 16. xal ὃ Δελφὸς λεώς, ὅ ἐστι τῆς χώρας ἄναξ 
Y ΄ - , ΄ ID * - , , 

xai χυβερνήτης. l7. χτίσας: ποιήσας. ἰδίωμα δὲ τοῦτο Αἰσχύ- 

λου. 21. »χὴ Παλλάς, Δελφοί νιν ὅϑ᾽ ἱδρύοντο προναΐέην«κ Καλλέ- 
e , NE. - ^ , 5 ΄ 

μαχος. 22. ὃ Παρνασσός. 24. oto εἰπε νοαιμόνων ἀναστροφῦκ. 

9. λιπών τε primitus M. 2ó«4á&re M, δηλίαν τε m. 11. Παρνη- 
σοῦ $' Robortellus: παρανησοῦσϑ᾽ (a erasum) M. 12. σεβίζουσι M, 

» addidit m. 18. τοῖσδε I Vossius: τόνδε M. ϑρόνοις Turnebus: 
χρόνοισ M. 19. πατρὸς . . Διός Macrobius Sat. V 22. ἐστὶν M. 

23. ἀναστροφή schol. ad 24: dvaerzpoga M, áàvaerpogaí f g h. 
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ἐξ οὗτε Βάχγαις ἐστρατήγησεν ϑεύς, 25 

λαγὼ δίχην Πενϑεῖ χαταρράφας μόρον) 

Πλειστοῦ τε πηγὰς xai Ποσειδῶνος χράτος 

χαλοῦσα xai τέλειον ὕψιστον Δία, 

ἔπειτα μάντις εἰς δϑρόνους χαϑιζάνω. 

χαὶ νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσόδων μαχρῷ 80 

ἄριστα δοῖεν" χεὶ πάρ᾽ ᾿βλλήνων τινές, 

ἴτων πάλῳ λαγόντες. ὡς νομίζεται" 
τειν" X ς; iE ode 

μαντεύομαι yàp ὡς ἂν ἡγῆται ϑεός. 

ἢ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ᾽ ὀφϑαλμοῖς δραχεῖν 

πάλιν μ᾽ ἔπεμῴεν ἐχ δόμων τῶν Λοξίου, 35 

ὡς pce σωχεῖν μήτε μ᾽ axcatyet) βάσιν" 
4 ἂχ , 5 , 3; 

τρέγω δὲ γερσέν, οὐ ποδωχείᾳ σχελῶν" 

δείσασα γὰρ γραὺς οὐδέν, ἀντίπαις μὲν οὖν. 

26. λαγωοῦ δέκην καταπτήξαντε καὶ μὴ ἀνϑισταμένῳ. — νῦν 
M 2 Il € ^ ^ ἊΝ Il 9 , 2 δι ^ pj , 2 φησὶν ἐν Παρνασῷ εἶναι τὰ κατὰ lleyÜfa, ἐν δὲ ταῖς Ξαντρίαις ἐν 

Κιϑαιρῶνι. 27. τὴν Πυϑῶ τὴν πρώην Ποσειδῶνος, ὑπὲρ ἧς Κα- 
, , ? ΄ 7 ΄ x 2 λαύρειαν ἐδέξατο. Μαλλέμαχος" »μέσφα Καλαυρείης ἦλϑεν εἰς (ἐς 

Robort.) ἀντίδοσιν«. 28. καλοῦσα φροιμιάξομαι. 29. τοῦτό 

φήῆσιν, ἐπεὶ δραματική ἐστιν ἣ ποίησις" εἰ δὲ ἦν διηγηματική,, εἶπεν 

ἂν ὃ ποιητής" ταῦτα εἰποῦσα εἰς ϑρόνον ἐκαϑέζξετο. 82. ἴτων: 

ἴτωσαν. ᾿Αττικώτερον. 89. παρ᾽ ὀλίγον ἔρημος 7) σκηνὴ γένεται. 

οὔτε γὰρ ὃ χορός πω πάρεστιν, ἥ τε ἱέρεια. εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναόν. 

84. τὰ δεινὰ ἐξέπεμφέ με τοῦ μαντεέουι ἰδοῦσα γὰρ Ὀρέστην ἐπὶ 

τοῦ βωμοῦ καὶ τὰς Ἐρινύας κοιμωμένας ἔξεισι τεταραγμένη τετρα- 

ποδηδὸν ἐκ τοῦ νεώ. 36. διὰ τὸ γῆρας (Gl). --- χουφέζειν. 

oxpatye δὲ καὶ τὸ γαυριᾶν xal ἀτάκτως πηδᾶν. 

26. πενϑεῖκ (v erasum) M. 27. Πλειστοῦ Stanley (Πλείστου Tur- 

nebus): πλεέστουσ (ex πλήστουσ factum) M. 82. πάρ᾽ Abresch: παρ᾽ 

M. κεἴ τις “Ελλήνων πάρα Burges. 35. paragraphus praefixa in 

M, supra fere quam scripsit m διάλειμμα cum compendio quod potius 

Tt quam γάρ significare videtur. 36. στάσιν M, yp. βάσιν superscr. 

m. 97. οὐ ποδωχείᾳ 1: ὀύπω δοχία M, óbzosÓwxíac m. 
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ἐγὼ μὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῆ μυχόν" 

ópà δ᾽ ἐπ᾽ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα ϑεομυσῇ 40 

ἕδραν ἔχοντα προστρόπαιον, αἵματι 

στάζοντα γεῖρας χαὶ νεοσπαδὲς ξίφος 

ἔχοντ᾽ ἐλαίας δ᾽ ὑφιγέννητον χλάδον, 

λήνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον, 

ἀργῆτε μαλλῷ" τῇδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ. : 45 

πρόσϑεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε ϑαυμαστὸς λόχος 

εὕδει γυναιχῶν ἐν ϑρόνοισιν ἥμενος. 

οὔτοι γυναῖχας ἀλλὰ lopyóvag λέγω, 

οὐδ᾽ αὖτε Π οργείοισιν εἰχώσω τύποις. 

εἶδόν ποτ᾿ ὕδηὴ Φινέως γεγραμμένας 50 

δεῖπνον φερούσας" ἄπτερυέ ys μὴν ἰδεῖν 

αὖται, τς δ᾽ ἐς τὸ πᾶν βδελύχτροποι" 

ἔγχουσι δ᾽ οὐ πλατοῖσι φυσιώμασιν / , 
^» 

(η ὦ. x δ᾽ ὀμμάτων λείϑουσι δυσφιλῇ λίβα: 

xai χύσμος οὔτε πρὸς ϑεῶν ἀγάλματα 55 
, "/ M «5 2 P] , , 

φέρειν δίχαιος οὔτ᾽ ἐς ἀνϑρώπων στέγας. 
4 i ῃ 

* “κα Y - 325 e 4 

τὸ φύλον 09x ὕπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίας, 

41. ἑκέτην (Gl.). 42. ἐμφατιχῶς" τοῦτο νεωστὶ αὐϑεντηκότα 
" παρίστησιν. --- νεωστὶ ἐσπασμένον. 48. εἰώϑασιν, ὅταν ἀσαφές τι εἴξ 

πωσιν, οἵ ποιηταὶ ἐπεκδιδάσκειν αὐτό. Ὅμηρος (E 586) »κύμβαχος ἐν 

χονέῃσιν ἐπὶ βρεγμόν τε καὶ duouc«. 41. τῶν Ἐρινύων. 48. πρὸς 

τὸ φοβερὸν τῆς ὄφεως. 49 (50). ἀλλ᾽ οὐδ᾽ “Δρπυέας αὐτὰς λέγω" εἶς 

δὸν γὰρ αὐτὰς ἐν γραφῇ πτερωτάς. 52. ἅς τις βδελύξαιτο καὶ ἐντρα- 

πεέη (ἐκτρ. Paley) μισήσας. — σχυϑρωποί. 54. οἷον αἱματηράν. 

55. ὃν ἔχουσι παραχείμενον (repr. Scaliger) ἑαυταῖς. 57. οὖ- 
δέποτε τοιοῦτον γένος εἶδον. - συνηθείας, συνουσίας, συστήματος. 

40. ϑεομυσῆς M. 4l. ἔχοντα f g: ἔχοντε M. 49. νευσταγὲς 
Burges. 46. δέ τ᾽ ἀνδρὸσ M. λόχος fg: λέχοσ M. 53. Cc in 

marg. M. πλατοῖσι Elmsley: πλαστοῖσι M. Scribendum δ᾽ ἀπλατοῖσι. 
54. λείβουσινκ (v erasum) M. λἀέβα Burges: δέα M. 57. φύλλον M, 

φῦλον m. τῆσ corr. in τῆσδ᾽ M. 
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οὐδ᾽ ἥτις αἷα τοῦτ᾽ ἐπεύχεται γένος 

τρέφουσ᾽ ἀνατεὶ μὴ μεταστένειν πόνον. 

τἀντεῦϑεν ὕδη τῶνδε δεσπότῃ δόμων 60 

αὐτῷ μελέσϑω Λοξίᾳ μεγασϑενεῖ" 

ἰατρόμαντις δ᾽ ἐστὶ χαὶ τερασχόπος 

χαὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων χαϑάρσιος. 

Ἀπόλλων. οὔτοι πρυδώσω: διὰ τέλους δέ σοι φύλαξ 

ἐγγὺς παρεστὼς χαὶ πρόσω δ᾽ ἀποστατῶν 65 

ἐχϑροῖσι τοῖς autc οὐ γενήσομαι πέπων. 

xat νὺν ἁλοήσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς 

ὕπνῳ, πεσοῦσαι δ᾽ αἵ χατάπτυστοι xópat, 

γραῖαι παλαιαὶ παῖδες, αἷς οὐ μίγνυται 

ϑεῶν τις οὐδ᾽ ἄνϑρωπος οὐδὲ δήρ ποτε. 10 

χαχῶν δ᾽ ἔἕχατι xüyévovc , émet xaxóv 

σχότον νέμονται Τάρταρόν ϑ᾽ ὑπὸ γϑονός, 

μισήματ᾽ ἀνδρῶν χαὶ ϑεῶν ᾿ϑλυμπίων. 

ὕμως δὲ φεῦγε μηδὲ μαλϑαχὴς γένῃ. 

58 (immo 59). τὸ (τὸν Abresch) τῆς ἀνατροφῆς. 60 (immo 

62). ὥστε εἰ ϑεραπείας χρεία, ἰατρός ἐστιν, εἴτε μαντείας, cepaco- 

σκόπος, εἴτε καϑαρμῶν, καϑάρσιος. 68. πόσῳ μᾶλλον τῶν ἰδίων; 

64. ἐπιφανεὶς ᾿ἡπόλλων συμβουλεύε: Ὀρέστῃ καταλιπεῖν μὲν τὸ μαν- 

τεῖον, φυγεῖν δὲ εἰς ϑήνας. καὶ δευτέρα δὲ γίνεται φαντασία. 

στραφέντα γὰρ μηχανήματα ἔνδηλα ποιεῖ τὰ κατὰ τὸ μαντεῖον ὡς 
x. ΄ ς ΄ 2 ΄ 
ἔχει. xal γένεται ὄψις τραγική" τὸ μὲν ξίρος ἡμαγμένον ἔτι κατέ- 

χων Ὀρέστης, αἱ δὲ κύκλῳ φρουροῦσαι αὐτόν. --- πρὸς ᾿θρέστην 

φησίν: ἀπέστη γὰρ ἡ ἱέρεια. 66. γράφεται πρέπων᾽ οὐχ ὕμοιον 

(ὅμοιος Paley)' a£ μὲν γὰρ χαϑεύδουσιν, ἐγὼ δὲ ἐγρήγορα. 69. 

πολιαὶ γάρ: παῖδες διὰ τὸ véow: ἢ ἐπειδὴ ἄγαμοι καὶ παρϑένοι εἰσί. 

τὸ ἀλλόκοτον δὲ τῆς φύσεως διὰ τῶν ἐναντίων τραγικώτερον δια- 

σύρει. 71. ἕνεχεν τοῦ χακοποιεῖν. 

59. ἀνατὲ Blomfield. πόνον Arnaldus: πόνων m. 64. δὲ coi M. 
68. πεσοῦσα M, πεσοῦσαι m, fort. παρεῖνται. 69. Nuxróc παλαιαὲ 

Valckenarius. 
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ἐλῶσι ydp σε xal δι᾿ ἠπείρου μαχρᾶς 15 

βεβῶντ᾽ ἂν aisi τὴν πλανοστιβῇ γχϑόνα 

ὑπέρ τε πόντον χαὶ περιρρύτας πόλεις. 

xat μὴ zpóxapve τόνδε βουχολούμενος 

πόνον" μολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν 

ἕζου παλαιὸν ἄγχαϑεν λαβὼν βρέτας. 80 

xàxei διχαστὰς τῶνδε xai ϑελχτηρίους 

μύϑους ἔχοντες μηχανὰς εὑρήσομεν, 

ὥστ᾽ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ᾽ ἀπαλλάξαι πόνων. 

χαὶ γὰρ χτανεῖν σ᾽ ἔπεισα μητρῷον δέμας. 
» — 

ἄναξ Ἄπολλον, οἶσϑα μὲν τὸ μὴ ἀδικεῖν" 85 Φ - [UN Is] "1 - uw, 
Δ) 2 ' 2 , ^ Ἁ ' D n , exei δ᾽ ἐπίστᾳ xai τὸ μὴ ἀμελεῖν μάϑε. 

σϑένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σόν. 

All. μέμνησο, μὴ φόβος σε νιχάτω φρένας. 

σὺ δ᾽, αὐτάδελφον αἷμα xal χοινοῦ πατρός, 

“βρμῆ, φύλασσε, χάώρτα δ᾽ ὧν ἐπώνυμο “ομῆ, φύλ , χάρτ ἐπώνυμος 90 
-" » , N , Σ A 2 

πομπαῖος ἔσϑι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν 

ἱχέτην. σέβει τοι Ζεὺς τόδ᾽ ἐχνόμων σέβας 
ς ΄ - 5 ΄ e ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπόμπῳ τύχῃ. 

Κλυται- εὕδοιτ᾽ ἄν, c, xat χαϑευδουσῶν τί δεῖ: 

15. ἐλάσωσι (ἐλάσουσι Pierson). 78. περιέπων. 80. ταῖς 

ἀγκάλαις (61].). 86. ἐπέστασαι. 87. τὸ δὲ σὸν σϑένος ἀσ- 

φαλές ἐστιν εἰς τὸ εὖ ποιεῖν. 90. ὅδιος γὰρ ὃ ϑεός. 92. τὸ 

τῶν ἱκετῶν σέβισμα xol δέημα οὐ μόνον τιμᾷ Ó Ζεύς, ἀλλὰ καὶ σέ- 

Bet, ὁρῶν αὐτὸ ὁρμώμενον προσηκούσῃ τύχῃ. 94. ὁ μὲν 'Üpe- 

στῆς φυγῇ οἴχεται ᾿Αϑήναξε πυϑόμενος (χριϑησόμενος Weil), αἕ δὲ 

Ἐρινύες μόναι καϑεύδουσειν ὑπὸ πόνου ἴσως καὶ Ἀπόλλωνος, τοῦ τρα- 

75. ἑλῶσι M. "16. fort. περῶντα δ᾽ αἰεὶ, T7. πόντον Tur- 
; s 

nebus: πόντου M. 19. ποτι πτόλιν παλλάδος M. (traiectionis signa 
superscr. m). 85 —87 ante 64 collocandos esse censet Burges. 

85. μηἀάδιχεῖν M, ux'«ówstv m. 86. ἐπέσται et μη «μελεῖν M. 

92. fort. τὸ χηρύχων σέβας. 94. χλυταιμήστρας εἴδωλ(ον) praescrip- 
sit m. 
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μήστρας ἐγὼ δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν ὧδ᾽ ἀπητιμασμένῃ 9ὅ 
» M 2 Ὁ [4 * x 

εἴδωλον. ἄλλοισιν ἐν vexpotaw- ὡς μὲν Éxtavov 
Ψ ^ 2 "m P] 2 2E ὄνειδος ἐν φϑιτοῖσιν οὐχ ἐχλείπεται, 

αἰσχρῶς δ᾽ ἀλῶμαι' προυννέπω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 

ἔχω μεγίστην αἰτίαν χείνων ὕπο: 

παϑοῦσα δ᾽ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, 100 

οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνέεται, 

χατασφαγείσης πρὸς γερῶν μητροχτόνων. 
o AS ' FN RT ΄΄ 

ὥρα δὲ πληγὰς τάσδε χαρδίᾳ σέϑεν" 

εὔδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται, 

ἐν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρ᾽ ἀπρόσχοπος βροτῶν. 10ὅ 
ΕΣ 3 AJ b BA! — , - 5 "5 

7 πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε, 

χοάς τ᾽ ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα, 

xal νυχτίσεμνα δεῖπν᾽ ἐπ᾿ ἐσγάρᾳ πυρὸς 

ἔϑυον, ὥραν οὐδενὸς χοινὴν ϑεῶν. 

γῳδοποιοῦ τοῦτο ἐπιτηδεύσαντος, ἵνα διὰ τούτου ἐμφανῇ (ἐμφαΐνῃ 

Viet.) τὸ ἄγριον αὐτῶν καὶ γαλεπόν. πῶς δὲ διεγεέρονται; οὐχ ὑπὸ 

Ἀπόλλωνος, οὐδὲ ὑφ᾽ ξαυτῶν. ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῃ φαντασίᾳ. ἐφίσταται 

γὰρ τὸ εἴδωλον Κλυταιμήστρας καὶ μεμψφάμενον ἀνεγεέοει, ὥστε ποι- 

κέλαις φαντασίαις πεπύχνωται. 95. λεέπεε εἰμί. ὑπὲρ ὧν ἐφό- 
γευσα Ἡγαμέμνονα ἀπώσασϑε xal οἱ ἐμὲ φονεύσαντες o0x ἀτιμάξον- 

^ AJ bs! p A] JJ ^. 2 - M Ἁ , 

ταις. "XQtoczUTLXG. OE TQGUTG. τὸ γάρ τοὺς ἐνᾶγειςς xat μετὰ ϑάνατον 

ὑπὸ νεχρῶν ἀτιμάξεσϑα: ἱκανῶς ἔγετα: παιδεύσεως. 98 (immo 

99). xat σφαγεῖσα αἰτιῶμαι: ὑπ᾽ αὐτῶν, τῶν περὶ Ayauényoya. 104. 
΄ 

ἐν τῷ χαϑεύδειν ὃ νοῦς ἀκριβέστερον δρᾷ, μὴ παραπλανώμενος τῇ 

δέᾳ. τραγιχώτερον δὲ τὸ εἴδωλον Κλυταιμήστρας σῴξε: τὴν σφα- 
΄ - c - TEN - 2 s ἊΣ aC, » 3 

γῆν. 105. z τῆς φρενὸς μοῖρα οὐ προορᾷ ἐν ἡμέρᾳ. 107. οἶνος 

γὰρ οὐ σπένδετα: ᾿Ερινύσιν. 109. ἔϑυον ἐν ἡ οὐδεὶς τῶν ϑεῶν 

ἐχοινώνε: τῆς ϑυσίας ὑμῖν. ἐν yàp τῷ μεσονυχτίῳ μόναις Ἐριωύσιν 

ἀπάρχονται. --- ὅτε ταύταις μόναις ἐν νυκτὲ ϑύουσιν. 

96. fort. ἄλλοισιν ἐν νόμοισι. 98. ἁλῶμαι M. 103. χαρϑία M, 
xapótat m. 104. ὄμμασι M. 105. poto? ἀπρόσχοπος ex schol. Turne- 
bus: μοῖρα πρόσχοπος M. 107. γοάστ᾽ (οάστ᾽ in ras. scripsit m) M. 
νηφάλια Robortellus: veed2ta M. 108. νυχτὲ (i ex o factum) σεμνὰ M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 27 
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xat πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ πατούμενα. 110 

ὃ δ᾽ ἐξαλύξας οἴγεται νεβρο" δίχην 

χαὶ ταῦτα χούφρως ἐχ μέσων ἀρχυστάτων 

ὥρουσεν, ὑμῖν ἐγχατιλλώφας μέγα. 

ἀχούσαϑ᾽ ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς περὶ 

φυγῆς, φρονήσατ᾽, ὦ χατὰ γϑονὸς deat 115 

ὄναρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμήστρα χαλῶ. 

ΧΟ. (μυγμός) 

ΚΑ. μύξοιτ᾽ ἄν, ἁνὴρ δ᾽ οἴγεται φεύγων πρόσω" 

φίλοις γώρ εἰσιν οὐχ ἐμοῖς προσίχτορες. 

X0. (μυγμός) 120 
KA. ἄγαν ὑἡπνώσσεις xo) χατοιχτίζεις πάϑος" 

φονεὺς δ᾽ ᾿θρέστης τῆσδε μητρὸς οἴγεται. 

X0. (ὠγμός) 

KA. oce, ὑπνώσσεις" οὐχ ἀναστήσῃ τάχος; 

τέ σοι πέπραχται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν χαχά; — 195 

X0. (ὠγμόςφ) 

KA. ὕπνος πόνος τε χύριοι συνωμόται 

δεινῆς δραχαίνης ἐξεχήραναν μένος. 

X0. (μυγμὸς διπλοῦς ὀξύς) 

111. δεὰ τὸ πεφευγέναι ἐκ τοῦ νεώ. 118. χλευάσας, ἐγγε- 

[// λάσας. διὰ δὲ τούτων ἐρεϑέζεει αὐτάς. 117. παρεπιγραφή. τοῦτο 
- 

σ ^ δέ ἐστιν ὅ φησιν ὃ ποιητής (4 20): »αἱ δ᾽ ἐπέμυξανκ. τὸ δὲ &yec- 
P] , ἘΞ -—À , - e , , ^ 

ρεσϑαε (supplendum ἀϑρόως) τὰς παρειμένας ὕπνῳ οὐ πιϑανόν. κατὰ 

βραχὺ οὖν ἐκ προσβάσεως τὴν ἔγερσιν ποιήσονται. 124. ὡς παρὰ 

τὸ a? a? αἰάξειν, οὕτω παρὰ τὸ ὦ ὦ dew (ὦιξειν m). 125. τέ 

οὖν μέλλεις τὸ σὸν ἔργον ἀνύειν: 127. συνωμοσίαν ποιήσαντες κα- 

τεχοέμεσαν ὑμᾶς. 128. παρεέλοντο (Gl.). 

112. ἀρχυστάτων Turnebus: ἁρχυσμάτων M. 118. óutv» (itv in 

ras. scripsit m) M. ἐγχατελλώψας Turnebus: ἐχχατελλώψασ M. 116. x4v- 

ταιμνήστρα M. 117 —31. personas paragraphis distinguit M. 118. 

ἀνὴρ M. 119. ἐμοί Hermann. 121— 23 in margine supplevit m. 

191. χατοιχτέξες Dindorf. 193. oypóc Robortellus: uoypuóo m. 124. 

ὥιζεις Μ. ἡπνώσεισ M, ὑπνώσσεισ m. 
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λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβέ, φράζου. 130 

KA. ὄναρ διώχεις ϑῆρα, χλαγγαίνεις δ᾽ ἅπερ 

χύων μέριμναν οὔποτ᾽ ἐχλείπων πόνου. 

τί δρᾷς; ἀνίστω, μή σε νικάτω πόνος, 

μηδ᾽ ἀγνοήσῃης πῆμα μαλϑαγϑεῖσ᾽ ὕπνῳ. 

ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίχοις ὀνείδεσιν" 135 

τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίχεντρα γίγνεται. 

οὐδ᾽ αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασα τῷ. 
Ν ἀτμῷ χατισγναίνουσα, νηδύος πυρί" 

4 

ἕπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν. 

ez χορὸς ἔγειρ᾽, ἔγειρε xal σὺ τήνδ᾽, ἐγὼ δὲ σέ. 140 
53? , OWN 3— 7 , * , ? [r4 

Ἐρινύων. εὕδεις: ἀνίστω, χἀπολαχτίσασ᾽ ὕπνον. i 3 ᾽ 

ἰδώμεδ᾽ εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ. 

str. 1. Job ἰού, πύπαξ. ἐπάϑομεν, gat, 

Ἦ πολλὰ δὴ παϑοῦσα χαὶ μάτην ἐγώ, 

180. ὀνειροπολοῦσα: διώκειν Ὀρέστην τοῦτό φασιν. 136. σα 

μαστΐων. 137. ἐφορμήσασα τῷ Ὀρέστῃ. — οἰκεῖον τῷ »πνεῦμας« 

τὸ »ἐπουρίσασακ. 188. ἐκλεπτύνουσα (Gl). --- πυρετῷ αὐτὸν 

ἀναλίσκουσα, ὡς δοχεῖν ἀτμοὺς ἀνιέναε ἀπὸ τῆς γαστρὸς αὐτοῦ. 

140. ἀναστήσε: (ἀνέστησιν Paley) αὐτὰς οὐκ ἀϑρόως, μιμούμενος ἐμ- 

φατιχῶς τὴν ἀλήϑειαν. ἀλλ᾽ ἐγείρεται τις πρώτη, ὥστε μὴ ἀϑρόως 

τὸν γορὸν φϑέγξασϑαι. 142. μάταιον γίνεται. 148. λεέπει 
v A - o 305938 ΄ c δεινά. 144. χομματικῶς ἕκαστον κατ᾽ ἰδίαν προενεκτέον. oí 

γὰρ διακοπαὶ πρόσφορο: τοῖς πάϑεσι. 

180. λάβε Ν. 131. χλαγγάνεις Wakefield. 132. ἐχλεέπων 

Blomfield: ἐχλιπὼν M. 133. νικάτω xózoc Halm. 134. μαλϑαχγ- 

Ocio M, - ϑεῖσ᾽ m. 135. ὀνείδεσιν f g h: ὀνείδεσσιν M. 136. γέ 
νεται M. 197. σοῦ δ᾽ Musgravius (cfr. Hes. σοῦ" ἔϑι, τρέχε, óppa). 

ἐπουρίσασὰά (( ex ἡ fecit m) M. 138. χατισγναίνουσα Robortellus: 

χατισγαίνουσα M. 140. infra γορὸς ἐρινύων scripsit ἐξ ὧν pía m. 

142. idus Turnebus: εἰδώμεϑ᾽ M. 148 — 68 hemichoriis ita tri- 

buunt Rossbach et Westphal, ut 4 143. P 144, A4145— 47. B 148, A4 

155— 58, B 159 — 61 canat. 
GA HE 
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'"ExdÜopsw πάϑος δυσαχές, ὦ πόποι, 145 

ἄφερτον xaxóv' 

ἐξ ἀχρύων πέπτωχεν otystat Ü' ὁ Oo. 

ἽὝπνῳ χρατηϑεῖσ᾽ ἄγραν ὠλεσα. 

antistr. 1. ᾿Ιὼ παῖ Διός, ἐπίχλυπος πέλῃ, 

Néoc δὲ γραίας δαίμονας χαϑιππάσω" 150 

Τὸν ixécav σέβων ἄϑεον dvÓpa xai 

τοχεῦσιν πιχρόν, 

τὸν μητραλοίαν δ᾽ ἐξέχλεφας ὧν ϑεύός. 

Tt τῶνδ᾽ ἐρεῖ τις διχαίως ἔχειν; 

str. 2. ᾿Βμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολὸν 155 

ἔτυφεν δίχαν διφρηλάτου 

μεσολαβεῖ χέντρῳ 

ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. 

Πώρεστι μαστίχτορος 

δαΐου δαμίου 160 

βαρὺ có περίβαρυ χρύος ἔχειν. 

antistr. 2. Τοιαῦτα δρῶσιν ot νεώτεροι ϑεοὶ 

χρατοῦντες τὸ πᾶν δίχας πλέον 

φονολιβῇ ϑρόνον 

146. ἀφόρητον κακὸν ἐπάϑομεν. 150. κατεπολέμησας (Gl). 

152. συλληπτικῶς. 156. ὡς Zwoyoc ἔτυφέ με. 168. λοβόν: 
μέρος τοῦ ὕπατος. 159. λείπει τὸ ὡς (Gl.). 161. οὐ τὸ 

— , e ^ ( Ἴ 

τυχόν, ἀλλὰ περισσῶς βαρύ. — ἡμᾶς φασι (φ m)(Gl). 168. παρὰ 
A MZ H - » 1 ΄ Ϊ Ὁ ΄ 

τὸ οἰκαίον τὸ πᾶν ἐγοντες. 164. τὸν ϑρόνον, οὗ Ὀρέστης κα- 

ϑῆστο, πάρεστιν ὁρᾶν φονολιβὴ (govoàsifi m) ἀπὸ ποδῶν ἕως xe- 

φαλῆς ὅλον. τὸ δὲ »γᾶς ὀμφαλόν» ἀντὲ τοῦ τὸ (τὸν Kirchhoff) ἐν 

Πυϑοῖ. διὰ δὲ τούτων ἐποσκευάξειν δοκοῦσι τῆς ἐπικουρίας ᾿θρέστου - / 
τὸν ϑεόν. 

147. δ᾽ Abresch: δ᾽ M. 148. χρατηϑεῖσα M. 151. ἄκϑεον M. 
154. τίσ M. 159. in marg. ἔτ habet M. 163. δίας ϑρόνον Bergk. 

164. φονολιβῆ Arnaldus: φονολειβῇ M. ϑρόμβων Bamberger. 



EVMENIDEs. 421 

zspt πόδα. περὶ xdpa. 165 

Πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν 

προσδραχεῖν αἱμάτων 
5 M » 

βλοσυρὸν ἀρόμενον ἄγος ἔχειν. 

str. d. ἐφεστίῳ δέ, μάντι, σῷ μιάσματι 
^ »ν 3 

μυχὸν ἔγρανὰς α- 170 

τόσσυτος, αὐτόχλητος, 
Ἁ , 2" , hi , 

παρὰ νόμον ϑεῶν βρότεα μὲν τίων, 

παλαιγενεῖς δὲ Motoac φϑίσας. 

antistr. 3. χἀμοΐ γε λυπρὸς xat τὸν οὐχ ἐχλύσεται, 

ὁπό τε γᾶν φυγὼν 175 
» 2 PEE - 

οὔποτ᾽ ἐλευϑεροῦται, 

ποτιτρόπαιος ὧν δ᾽ ἕτερον ἐν χώρᾳ 
, 
U μιάστορ᾽ ἐχείνου πάσεται. 

All. ἔξω, χελεύω, τὠνὸςε δωμάτων τάγος 

γωρεῖτ᾽, ἀπαλλάσσεσϑε μαντιχῶν μυχῶν, 180 

μὴ xat λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν, 

167. λείπεε ὃ xaí (Gl). -- ὥστε τὸν ὀφϑαλμὸν (ὀμφαλὸν 

Schwenk) ἔχειν αἱμάτων ἄγος ἐπαέοοντα. 171. αὐτὸς αὑτὸν κα- 

λέσας ἐπὶ τῷ μιᾶναι: τὸν ναὸν. 173. ἡμᾶς, ὅσον ἐπὶ σοί. Tu 

προστρόπαιος, ἀντὶ τοῦ ἐναγής. — ὧν ἐναγὴς ἐν τῷ κάρᾳ ξαυτοῦ 
ἕτερον μιάστορα λήψεται καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ δίκας ἡμῖν δώσουσι. — 

ἐναγής (Gl.). 181. τραγικώτερον ὄφιν εἶπεν τὸ βέλος διὰ τὸν 

ἐόν, πτηνὸν δὲ διὰ τὸ ἐπτερῶσϑα.. τὸ μὲν πρῶτον πρὸς πάσας ὃ 

λόγος, πρὸς μίαν δὲ ἑκάστην νῦν. 

167. προσδραχῇσ corr. in προσδραχεῖν M. 168. àpóusvov Abresch: 
αἱρούμενον M. 169—778. totus chorus canit. 169. δὲ μαντιχὸν 

Heath. 170. μυχὸν Robortellus: μυχὸν M. ἔχρανας Turnebus: ἔχρανά 
tM. 170sq. in marg. ἔτ᾽ habet M. 172. παρὰ νόμον c: 

παρανόμων ὦ in o mutato M. 174. γε Casaubonus: τε M. 175. 

φυγὼν Porson: φεύγων M. 171. ὧν δ᾽ Porson (Ov Wakefield): δ᾽ 

ὧν M. 178. μιάστορ᾽ ex μιάστωρ factum in M. Fort. ἐχγόνου. 

πάσεται ex παύσεται fecit M. 180. ἀπαλλάσεσδε M. 
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»i ^ , , Ὅς, , " 

χρυσηλάτο" ϑώμιγγος ἐξορμώμενον, 

ἀνῆῇς ὑπ᾽ ἄλγους μέλαν ἀπὶ ἀνϑρώπων ἀφρόν, 
5 - , / n" , ,* , 

ἐμοῦσα ϑρόμβους oDc ἀφείλχυσας φόνου. 

οὔτοι δόμοισι τοῖσδε γρίμπτεσϑαι πρέπει" 185 

ἀλλ᾽ οὗ χαρανιστῆρες ὀρϑαλμωρύχοι 

ϑίχαι σφαγαΐ τε σπέρματός τ᾽ ἀπυφϑορᾷ 

παίδων χαχοῦται γλοῦνις ἠδ᾽ ἀχρωνία 

λευσμός τε xal μύζουσιν οἰχτισμὸν πολὺν 

ὑπὴ ῥάχιν παγέντες. ἀρ ἀχούετε 190 
v9 tc - v , , x 
οἵας ἑορτῆς ἔστ᾽ ἀπύπτυστοι Üsoic 

στέργηϑρ᾽ ἔχουσαι; πᾶς δ᾽ ὑφηγεῖται τρόπος 

μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱματορρόφου 

οἰχεῖν τοιαύτας εἰχός, οὐ γρῃστηρίοις 

ἐν τοῖσδε πλησίοις τρέϑεσϑαι μύσος. 195 

γωρεῖτ᾽ ἄνευ βοτῆρος αἰπολούμεναι. 

182. νευρᾶς (Gl.). 188. τὸ αἴμα μέλανα ἀφρὸν εἶπεν. οὐ 
ὃ 

ἀνϑρώπων ἡϑροισμένον (ἡϑροισμένον m), ὡς τούτῳ τροφῇ χρωμέ- 

γων αὐτῶν. 184. τὰς πήξεις τοῦ αἵματος (Gl.). 186. αἕ 

ἀποχεφαλέζουσαι (Gl.). 188. γλοῦνεις ἀχρωνέα. ἡ ἀχμαία ἀπο- 

χοπή, παρὰ τὴν γλόην' ἢ ἐπεὶ γλούνης ὃ σῦς, κάπροι δὲ συνεχῶς 

ἥπου τὸ ἔμφυτον αὐτῶν" ἀναέμονες γάρ εἰσιν οἱ ϑεοί: ἀλλὰ τὸ ἀπ᾽ 

M 9 2:4 " - 5» ^ Ἐπ’ τ ἢ * , , 

εὐνουχέίζονται. διὰ τοῦτο τὴν ἀποχοπὴν συϊΐκὴν εἶπεν, οὐκ ἀνϑρωπέ 

γὴν. ---  ἐκτομὴ μορίων. — κακῶν ἄϑροισις. ἢ λιϑοβολέας (λιϑο- 

βολία Robort.). ᾿Πρωδιανὸς δὲ τὸ σύστημα xal ἄϑροισμα. 190. 

ἔνϑα ἀνασκολοπίζονται. 191. ἑορτῆς εἰρωνικῶς ἀντὶ τοῦ δια- 

τριβῆς. 192. ἀντὲ τοῦ διὰ τῆς μορφῆς ὑμῶν y, κακία τῶν τρό- 

πων ὑμῶν διαδείκνυται. 195. μύσος προστρέίβεσϑαι. 196. μό- 
ε 25 , 

yat, ὡς ἀνήμερα ϑηρία. 

188. μέλαν M. ἀπ’ ανὼν M, ἀπ᾽ dywv m, fort. ἀπ᾽ ἐντέρων. 186. 
οὗ Turnebus: οὐ M. χαρανιστῆρες Stanley: χαρανηστῆρεσ M. ὀφϑαλ- 

μωκχέρύχοι (υ ex a factum) M. 187. ἀπορϑορᾷ Musgravius: ἀπόφϑο- 
pai M. 189. λευσμός Casaubonus: λευσμόν M. 190. ὁπὸ ῥάχιν 

Ald.: ὑπορράχιν M (fort. retinendum). 195. fort. ληΐτοισι. 
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ποίμνης τοιαύτης δ᾽ οὔτις εὐφιλὴς ϑεῶν. 

X0. ἄναξ Ἄπολλον, ἀντάχουσον ἐν μέρει. 

αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλῃ, 

ἀλλ᾽ εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας ὧν παναίτιος. 200 

All. πῶς δῇ; τοσοῦτο μῆχος ἔχτεινον λόγου. 

X0. ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον μητροχτονεῖν. 

All. ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὴς πέμψαι. τί μήν; 

ΧΟ. χἄπειϑ᾽ ὑπέστης αἵματος δέχτωρ νέου. 

All. xai προστραπέσϑαι τούσδ᾽ ἐπέστελλον δόμους. 205 

X0. xal τὰς προπομποὺς δῆτα τάσδε λοιδορεῖς; 

All. οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε πρόσφορον μολεῖν. 

X0. ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν τοῦτο προστεταγμένον. 

All. τίς ἥδε τιμή; χόμπασον γέρας χαλύν. 

X0. τοὺς μητραλοίας ἐχ δόμων ἐλαύνομεν. 210 
, iJ ^ [24 » , 

All. τί γὰρ yovaixac ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ; τὸς 
; , » , P] σ 5 , 

X0. οὐχ ἂν γένοιϑ᾽ ὅμαιμος αὐϑέντης φόνος. 

4Π. ἢ χάρτ᾽ ἄτιμα χαὶ παρ᾽ οὐδὲν ἠρχέσω 4 42) X pt (τ 121 1 ρ 7? E 

e ' M ΄ 

Hoac τελείας xat Διὸς πιστώματα" 
͵ 

΄ ΝΡ 3r “ΝΣ ΄ "A ὡς Κύπρις δ᾽ ἄτιμος τῷδ᾽ ἀπέρριπται λόγῳ, 215 
o ni , Y , ὥϑεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ φίλτατα. 

199. οὐκ ἐπικοινωνῶν τῇ αἰτέᾳ, ἀλλὰ τοῦ παντὸς σὺ αἴτιος͵ 

203 (immo 204). ὥστε δέξασϑαι τὸν φονέα. 206. ἠϑικεύσαντο 

τὰς διωκτρέας προπομποὺς εἰποῦσαι. 211. τέ προστέταχϑε ποιεῖν 

παρὰ (περὲὸ Abresch).àvOpogóvou γυναικός. 212. ó τοῦ 'Ayapép- 

vovoc φόνος οὐκ 7» αὐϑέντης, ὅ ἐστι μιαρός. 

198. yo(póc) Εὐμενίδων praescriptum habet M. 200. εἷς Canter: 
K M 

εἰσ M. — ὧν Wakefield: ὡσ M. 201. τοσοῦτον c. 2029. εὖ prae- 

scriptum habet M. 203 —13. paragraphi praefixae in M praeter 212, 

ubi nulla nota. 203. fort. xAédat. — - τί (τί μή) f: τε M. 204. δ᾽ 
Éxrop M, in marg. ζτ οἶμαι δέχτωρ m. 206. λοιδορεῖσ (Ao in ras. 

scripsit m) M. 207. πρόσφοροι Prien. 211. yovaixac Paley: 

γυναιχὸς M. 212. αὐϑέντισ M, c in ἡ mut. m. 213. ἠρχέσω ex 
ἤρχεσεν et ἠδέσω coaluit, quorum ἤρχεσεν praestat. 216. γίνεται M. 
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εὐνὴ γὰρ dvOpi xai γυναιχὶ μόρσιμος 
o , ι p - ,ὕ ΄ 
ὅρχου ᾿στὲ μείξων τῇ Δίχῃ epoupoupévy. 

ei τοῖσιν οὖν χτείνουσιν ἀλλήλους γαλᾷς 

τὸ μὴ γενέσϑαι μηδ᾽ ἐποπτεύειν χότῳ, 2920 
» 2. «Αἱ , 5 5 hy4 5 -— oU φημ᾽ Θρέστην σ᾽ &vOtxoc ἀνδρηλατεῖν. 

τὰ μὲν γὰρ οἶδα χάρτα σ᾽ ἐνθυμουμένην, 
M -Ὁ , τὰ δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσαν ἣσυχαιτέραν. 

δίχας δὲ Παλλὰς τῶνδ᾽ ἐποπτεύσει Ded. 

ΧΟ. τὸν ἄνδρ᾽ ἐχεῖνον οὔ ct μὴ λίπω ποτέ. 225 

All. σὺ δ᾽ οὖν δίωχε xat πόνον πλέον τίϑου. 

X0. τιμὰς σὺ μὴ σύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ. 

All. οὐδ᾽ ἂν δεχοίμην ὥστ᾽ Éyew τιμὰς σέϑεν. 

ΧΟ. μέγας γὰρ ἔμπας πὰρ Διὸς ϑρόνοις λέγῃ. 

ἐγὼ δ᾽, ἄγει γὰρ αἷμα μητρῷον, δίχας 230 

μέτειμι τόνδε φῶτα χἀχχυνηγετῶ. 
M NP] "4 M € ΄ «γ΄ Ξ 

AH. &ye 0, ἀρήξω τὸν ἱκέτην τε ῥύσομαι 

δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖσε xàüv δεοῖς πέλει 

τοῦ προστροπαίου μῆνις, εἰ προδῷ σφ᾽ ἑχών. 

OP. ἄνασσ᾽ ᾿Αϑάνα, Ποξίο"» χελεύμασιν 235 

228. ἡσυχαιτέραν: δολιωτέραν (σχολαιοτέραν Voigt). 280. ἢ 

δίκη τοῦ μητρῴου αἵματος. 284. »μή τὸξ ct (μή τι τὸς m) ϑεῶν 

μήνιμα γένωμαι« (Hom. X 358). 

217. μόρσιμος (μόρσιμοι superscr. oc) f g: μόρσιμοι M. Adscriptum 

€x in M. 219. ei Canter: ἢ M. Fort. χτείνουσι συλλέχτρους. 220. cé- 

νεσϑαι Meineke, μέλεσϑαι Auratus. 221. Apollinis nota praefixa in 

M. σ᾽ Robortellus: γ᾽ M. 223. πράσουσαν M, σ supra adscripsit 
m. Fort. ἡσυχαίτερον. 224. δὲ Παλλὰς Sophianus: δ᾽ ἐπάλλας et 

in marg. ἔτ M. 225. nota ddi; 220 —29. paragraphi praefixae in M. 

225. λίπω ποτέ Porson: Aeízo «'« ποτέ M. 226. fort. πόνῳ πόνον. 

230. ἄγει... μητρῷον fg: ἄγειν .. μητρώων M. 281. χἀχχυνηγετῶ 
Erfurdt: χἀχχυνηγέτησ et in marg. fc M. 933. xà» ϑεοῖς f g: x 

ἀνϑεοῖσι (χ᾽ in ras.) M. 234. ὃς προδῷ Weil. 235. χελεύμασι 

ἢ: χελεύσμασιν M. 
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ἥχω, δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα, 

οὐ προστρόπαιον οὐδ᾽ ἀφοίβαντον γέρα, 

ἀλλ᾽ ἀμβλὺν ἤδη προστετριμμένον τε πρὸς 

ἄλλοισιν οἴχοις χαὶ πορεύμασιν βροτῶν, 

ὅμοια γέρσον χαὶ ϑάλασσαν ἐχπερῶν, 240 

σῴξων ἐφετμὰς Ποξίου γρηστηρίους, 

πρόσειμι δῶμα χαὶ βρέτας τὸ σόν, Ded LAE Um μ i eu y oed; 
αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίχης. 

ΧΟ. εἶεν" τόδ 
σ NS mà 5 ΄, NACL - ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἀφδϑδέγχτου φραδαῖς. 245 

ἐστὶ τἀνδρὸς ἐχφανὲς céxpap. 

τετραυματισμένον γὰρ ὡς χύων νεβρὸν 

πρὸς αἷμα χαὶ σταλαγμὸν ἐχματεύομεν. 
PECES ΄ 5. Ν c - πολλοῖς δὲ μόχϑοις ἀνδροχμῆσι φυσιᾷ 

σπλάγχνον" γϑονὸς γὰρ πᾶς πεποίμανται τύπος, 

ὑπέρ τε πόντον ἀπτέροις ποτήμασιν 250 
3 o MEA 2 5 Ww c , ^ ἦλϑδον διώχουσ᾽, οὐδὲν ὑστέρα νεώς. 

M € C ND 5 ΚΣ P] , , 

xai νὺν ὅδ᾽ ἐνθάδ ἐστι πο" χαταπταχων" 

237. ἀκάϑαρτον (Gl.). 238. ἀντὲ τοῦ ἐπελθόντα. 289. ἄλ- 

λοις προστριφάμενον τὸ μύσος. 245. ταῖς ἐννοίαις. 246. ὡς 

αὐτόχρημα αἵματος ὄντος (l. αἷμα στάξοντος) ᾿θρέστου xai μεαίνον- 

coc τὴν γῆν ἧς ἐφάφεται. --- τετραυματισμέ(νον): τὸ μὲν ἀπορρεῖν 

τὸ αἶμα παραδοξολογίας ἐστὶ τραγικῆς" ὅρα δὲ μὴ ἐκβαίνει τὴν 

πίστιν ὃ ἀπὸ Apyouc εἰς Δελφοὺς ἥκων, εἶτα ἐχεῖϑεν εἰς ᾿Αϑήνας 

xal ἔτι αἷμα στάζων ἀπὸ τοῦ ÉÁpoug. φαντασία οὖν ἀμήχανος ἀλλὰ 

καὶ συγκέχυται τῇ παραδοξολογίᾳ. 248. μεγαλοκμῆσιν. 249. 

τὸ ἡμέτερον σπλάγχνον. 250. ὅτε μὴ πτερωτὰς εἰσήγαγεν αὐτάς. 

252. καταπτήξας πρὸς τῷ ἀγάλματι. 

238. ἀμβλὺς . . προστετριμμένος Prien. 239. πορεύμασιν Porson: 

πορεύμασι M. 248. ἀναμενῶ Stanley, ἀμμενῶ Dindorf. 244 — 58 

dux hemichorii, 254— 57 totum hemichorium, 258 — 75 sex singulae per- 

sonae alterius hemichorii recitare videntur. 246. νεβρὸν Victorius: 

yexpóy M. 247. ἐχματεύομεν Dindorf: ἐχμαστεύομεν M. 250. πο- 

τήμασιν Dindorf: πωτήμασι M, πωτήμασιν m. 
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ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων με προσγελᾷ. 

Ὅρα ἥρα μάλ᾽ a5, 

λεύσσετον πάντα, μὴ 255 

λάϑῃ φύγδα βὰς 

ματροφόνος ἀτίτας. 
, 3i. cA 3 » NET, "08' αὖτέ γ᾽ οὖν ἀλχὰν ἔχων περὶ βρέτει 

πλεχγϑεὶς ϑεᾶς ἀμβρότου 
P , , , € - 

DrHedc ϑέλει γενέσϑαι yepov. 260 
, E 7T c -»" Ξ , 

To δ᾽ ob πάρεστιν: αἷμα μητρῷον zapat, 

ϑυσαγχόμιστον, παπαῖ, 
TÉ ^ i] s * , ἐς " ». 

το Oteo0V 7 €00t /"psvov otye&tat. 

᾿λλ᾽ ἀντιδοῦναι δεῖ σ᾽ ἀπὸ ζῶντος pogsiv 

ἐρυδρὸν ἐχ μελέων πέλανον" ἀπὸ δὲ σοῦ 265 

βοσχὰν ῬΈΡΘΘΝΝ TORTOR δυσπότου. 

Καὶ ζῶντά σ᾽ ἰσγνάνωασ᾽ ἀπάξομαι χάτω, 

ἀντιποίνους τένῃς μητροφόνας δύας. 
Y P »* »* 1 
Odet δὲ χεἴ τις ἄλλος ἤλιτεν βροτῶν 

Ἁ 

ἢ δεὸν 7 ξένον 270 

253. mpocoatvet. 254. τὸ αὐτὸ πρόσωπόν ἐστι. 251. ἀτέ 

τας: ἀτιμώρητος. 259. ἀνϑ᾽ ὧν ἡμῖν γρεωστεῖ πρόσφυξ ϑέλε: 

γενέσϑα: τῆς ϑεοῦ. 261. οὐ πάρεστιν αὐτῷ νικῆσαι: ἡμᾶς. 262. 

τὸ ἅπαξ γυϑὲν αἷμα δυσίατον. 263. πᾶν διερὸν ἐκκεχυμένον εἰς 

τὴν γῆν δυσαγχκόμιστον. τοιοῦτο οὖν καὶ τὸ αἷμα. — τὸ βρέξαν 
* 

τὴν γῆν (Gl.). 264. καταπίνειν (Gl.). 265. ϑρόμβον αἵματος. 

258. βροκτείων (v erasum) M. 255. λεύσσεατον (erasis aliquot 
post λεύσσε literis) M. πάντα M, πάντᾶι m. λεῦσσέ τε πάντα Hermann. 
μὴ proximo versui addit M. 256. φυγάδα M, φύγδα m. 257. μα- 

τροφόνος Hermann: ó ματροφόνοσ M. 262. δυσαγχόμιστον eraso 

p post τ M. 263. πέδοι Porson: zéów« M. γύμενον Porson: xeyu- 

μένον M. 266. gepotuav βοσχὰν Wellauer. 267. ἐσχνάνασ᾽ Turne- 

bus: ἐχνάνασ᾽ M, ioydvao' fg. 268. ἀντέποιν᾽ ὡς Schuetz. τένης 
(τίνῃς) f g ἢ: τείνησ M, *ec: super ἡ scripsit m. ματροφόνου Casaubonus. 

269. δὲ xst τις Schuetz: δ᾽ àxei, τίσ M. ἄλλος Heath: ἄλλον M. 270. 

fort. ξένων. 
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τιν᾽ ἀσεβῶν ἢ coxéag φίλους, 

ἔγονϑ᾽ ἕχαστον τῆς δίκης ἐπάξια. 
, H 0455 , - E ᾿ / r9. 

Méyac γὰρ Auc ἐστὶν εὔϑυνος βροτῶν 

ἔνερϑε γϑονός, 

δελτογοάφῳω δὲ πάντ᾽ ἐπωπᾷ φρενί 215 ε "gj φς e A402 eAuUu 9, 7i. p 

OP. ἐγὼ διδαγϑεὶς ἐν xaxotg ἐπίσταμαι 

πολλοὺς χαϑαρμούς, xat λέγειν ὅπου δίχη 
, AS -N De pe 

σιγᾶν δ᾽ ὁμοίως" ἐν δὲ ds πράγματι 

φωνεῖν ἐτάχγϑην πρὸς σοφοῦ διϑασχάλου " 

βρίζει γὰρ αἷμα xat μαραίνεται γερύς, 280 

μητροχτόνον μίασμα δ᾽ ἔχπλυτον πέλει. 

ποταίνιον γὰρ ὃν πρὸς ἐστίᾳ ϑεοῦ 
, ^ « - E. vw 4 A. c "Ξε i "S 

φοίβου χαϑαρμοῖς ἠλάϑηῃ γοιροχτόνοις. 

7 ;j " )4 f. ^ 2l Li : "P ΔῈ "077 Ad ποὺς δέ μοι γένοιτ᾽ ἂν ἐξ ἀρχῆς λύγος, 

ὅσυις προσῆλθον ἀβλαβεῖ ξυνουσίᾳ. 285 
, - , , € —- 

[χρόνος χαϑαιρεῖ πάντα γηράσχων ὁμοῦ.] 

xat νῦν dq ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως xaAO 

218. δικαστής (Gl.). 215. δελτογρά(ᾳφωγ: ἐφορᾷ δὲ πάντα / γραιφς po 
ἀναγραφόμενος αὐτὰ τῇ ἰδίᾳ δέλτῳ. 276. ἐγὼ διδαχ(ϑείςγ: δὲ 

δαχϑεὶς πολλοὺς καϑαρμούς, 0 ἔστι, τηλικαῦτα ἀφυχήσας (τυ γήσας 

Stephan.), ἃ πολλῶν ἐδεύϑη καϑαρμῶν. ἄλλως. οἱ ἐναγεῖς οὔτε ἐν 

ἱερῷ προσήεσαν οὔτε 1 ΡΞ λετον (προέβλεπον m) οὐ (οὐδὲ Robort.) 

διελέγοντό τινε. καὶ παρ᾽ βὺὐριπίδῃ (frg. 996 N.)' »τέ σιγᾷς; μῶν 

φόνον τιν᾽ εἰργάσω:« ἐπεὶ οὖν ᾿θρέστης μέλλει: διαλέγεσϑαι δοκῶν 

ἔτι ἐναγὴς εἶναι. ἐγώ, φησέ, διδαχϑεὶς σὺν κακῷ τῷ ἐμαυτοῦ, καὶ 

οἷον διδασκάλοις χρησάμενος ταῖς ἐμαῖς συμφοραῖς. ἐπίσταμαι καὶ 

σιγᾶν καὶ λαλεῖν ὅπου δεῖ, ἑκατέρου χαιρὸν γινώσχων. 280. xot- 

μᾶται. 281. ἐχκεχαϑαρμένον (Gl.). 285. ἐβλάπτοντο γὰρ 

ot μυσαροὲ (μυσαροῖς Steph.) ξυντυγχάνοντες 

271. τίν᾽ M. ἀσεβοῦντες Weil. τοχῆας olim Hermann. 272. ἔχοντ᾽ 
M, ἔχον δ᾽ m. 271. πολλοῖσι χαιρούς Herwerden. 284. ποιλὺσ M. 
286 seclusit Musgravius. χαϑαέρει Stanley. 
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γώρας ἄνασσαν τῇσδ᾽ Aürvatay ἐμοὶ 

μολεῖν ἀρωγόν" χτήσεται δ᾽ ἄνευ δορὸς 

αὐτόν τε xol γῆν xat τὸν Apystov λεὼν 290 

πιστὸν δικαίως ἐς τὸ πᾶν τε σύμμαχον. 

ἀλλ᾽ εἴτε γώρας ἐν τόποις Πιβυστιχοῖς, 

Τοίτωνος ἀμφὶ γεῦμα γενεϑλίου πόρου, 

τίϑησιν ὀρϑὸν ἢ χατηρεφῆ πόδα, 

φίλοις ἀρήγουσ᾽, εἴτε Φλεγραίαν πλάχα 295 

ϑρασὺς cayoDyoc ὡς ἀνὴρ ἐπισχοπεῖ, 

ἔλϑοι, χλύει δὲ xat πρύσωϑεν ὧν ϑεός, 

ὕπως γένοιτο τῶνδ᾽ &pot λυτήριος. 

X0. οὔτοι σ᾽ ᾿ἡπόλλων οὐδ᾽ ᾿ϑηναίας σϑένος 

ῥύσαιτ᾽ ἂν ὥστε μὴ οὐ παρημελημένον 800 

ἔρρειν, τὸ γαίρειν μὴ μαϑόνδ᾽ ὅπου φρενῶν, 

ἀναίματον βόσχημα δαιμόνων σχιώ' 

οὐδ᾽ ἀντιφωνεῖς, ἀλλ᾽ ἀποπτύεις λόγους, 

ἐμοὶ τραφείς τε xat χαϑιερωμένος; 

xai ζῶν με δαίσεις οὐδὲ πρὸς βωμῷ ocaystg' 305 

ὕμνον δ᾽ ἀχούσῃ τύνδε δέσμιον σέϑεν. 

ἄγε δὴ xai γορὺν ἅψωμεν, ἐπεὶ 

290. λείπει: ἐμέ. --- ὡς τότε συμμαχούντων Ἡργείων ᾿ϑηναίοις. 

298. ὅτε (i. e. σημεέωσαι Oct) διὰ τοῦτο οἴεται αὐτὴν Τριτογένειαν. 
ς Ἂν dE ΄ ς um NYC rA Sn aS * e 

296. ὡς ϑρασὺς ἡγεμών. ἁρμόττουσα δὲ ἡ εὐχή: δεῖται γὰρ ἕδρα- 

νοῦς (ἐνδρανοῦς L Dindorf) βοηϑοῦ. 298. τὸ ἑξῆς, ἔλϑοι, ὅπως 

γένοιτο. 802. ὃ μηδὲ αἷμα σγήσων ἐξ ἡμῶν, ἀλλὰ γενησόμενος 

σκιά: ῥοφήσομεν γάρ σου τὸ αἷμα. ἢ ἐναῴκτον, ἀντὲ τοῦ ζῶντά σε 

νεχρὸν ποιήσομεν. 808. οὐκ ἀποχρένῃ" ἢ ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ἀντιφω- 

γήσεις pot, ἀλλὰ σοῦ βουλομένου λαλεῖν τὸ φϑέγμα δεϑήσεται. 

298. τῶνδέ μοι h. 302. ἔτ in marg. habet M. Fort. ἀναίματον 

βόσχημα δ᾽, αἱμόνων axi, | οὐδ᾽ xt&. 305. paragraphus praefixa, 

307. chori nota praescripta in M. 



EVMENIDES. 429 

μοῦσαν στυγερὰν 

ἀποφαίνεσϑαι: δεδόχῃκχεν, 

λέξαι τε λάγη τὰ κατ᾿ ἀνϑρώπους 310 

ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά. 

εὐϑυδίχαιοι δ᾽ οίμεϑ᾽ εἶναι" 

τοὺς μὲν χαϑαρὰς 

χεῖρας προνέμοντας 

i 
? 

οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν, 315 

ἀσινὴς δ᾽ αἰῶνα διοιχνεῖ" 

ὕστις δ᾽ ἀλιτὼν ὥσπερ ὅδ᾽ ἀνὴ 

χεῖρας φονίας ἐπιχρύπτει, 
» ^ b - 

μάρτυρες ὀρϑαὶ τοῖσι ϑανοῦσιν 

παραγιγνύμεναι πράχτορες αἵματος 820 
τ᾿ m , , , αὐτῷ τελέως ἐφάνημεν. 

sir. 1. μᾶτερ, ἅ μ᾽ ἔτιχτες, ὦ μᾶτερ 

Nó&, ἀλαοῖσι χαὶ δεδορχόσιν 
΄ 3-9? [4 ; - ' 53 ποινάν, χλῦϑ᾽. ὃ Λατοῦς γὰρ i- 

νίς μ᾽ ἄτιμον τίϑησιν, 325 

τόνδ᾽ ἀφαιρούμενος 

809. ὡς ini νεχρῷ. 310. τοὺς κλήρους ὑμῶν (ἡμῶν Vict.). 

ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ δεδόχκηχεν. 310 (immo 311). τὸ σύστημα. — 

δεδόχκηχεν Tui» λέξαι τα τρόπον τὰ xaT ἀνϑρώπους Akyr ἐφο- κεν Tp ec c τροῖ τ c po xyr5n ἐφ 

δεύομεν. — ἐπισκοπεῖ (Gl.). 818. τὸν φόνον χρύψα: ϑέλε. 5819. 
^ » - ΄ ' - , 

τοῖς ἀναιρεϑεῖσιν. 322. ἐπεὶ ὑπὲρ τῆς μητρὸς Ὀρέστου ἀγωνέ 

ζονται, οἰχείως τὴν μητέρα ξαυτῶν ὀνομάζουσιν. 323. Coo: καὶ 
^ 

ϑανοῦσιν ἔκδικον. 

311. ἅἁμά Canter: ἅμα M. 319. εὐϑυδίχαιοι δ᾽ Hermann: εὐϑὺυ- 

δίχαι δ᾽ οἱδ᾽ M cum ἔτ in margine. Fort. εὐϑυδίχαιοι μαιόμεϑ᾽. — 3138q. 

(τὸν μὲν... προνέμοντ᾽ vel potius) τοὺς μὲν χαϑαρὰς χαϑαρῶς χεῖρας 

προνέμοντας Hermann. 314. προνέμοντας fg ἢ: προσνέμοντασ M. 

315. οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ᾽ ἡμῶν Porson: οὔτισ ἀφ᾽ ἡμῶν μῆνισ ἐφέρ- 

πει Μ. 317. ἀλιτὼν Auratus: ἀλιτρῶν M. ἁνὴρ Porson: ἀνὴρ M. 

320. παραγινόμεναι M. 322 — R3 tres chori ordines, ephymnia totus 

chorus canere videtur. 323. ἀλαοῖσιν M. 396. τὸδ᾽ M, τόνδ᾽ m. 
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πτῶώχα, ματρῷον G- 

γνισμα χύριον φόνου. 

ἐπὶ δὲ τῷ τεδϑυμένῳ 

τόδε μέλος, παραχοπά € μελὸς, παράχοξα, 330 

παραφορὰ φρενοδαλής, 
o 2£2 , 

ὕμνος ἐξ ᾿βρινύων. 

δέσμιος φρενῶν, ἀφύρ- 

μιχτος, αϑονὰ βροτοῖς. 

antistr. 1. τοῦτο γὰρ λάχος διανταία 335 

Moip' ἐπέχλωσεν ἐμπέδως ἔχειν, 

δνατῶν τοῖσιν αὐτουργέαις 

ξύμπασ ὡσιν μάταιοι, 

τοῖς ὁμαρτεῖν, ὄφρ᾽ ἂν 

γᾶν ὑπέλθῃ" ϑανὼν δ᾽ 340 
5» » ma , 

09x ἄγαν ἐλεύϑερος. 

ἐπὶ δὲ τῷ τεϑυμένῳ 
, , 

τόδε μέλος, παραχοπά, 

327. τὸν τῷ ἰδίῳ ϑανάτῳ ἀφαγνιοῦντα τὸν φόνον τῆς μητρός. 

ἅγνισμα δέ τινες εὐφήμως τὸ μόλυσμα. 829. ἐπὶ ᾿θρέστῃ δὲ μέλ- 

λοντε ϑύεσϑαι λεχϑήσεται ὕμνος ἐξ ἡμῶν ὡς ἐπὶ ἱερξίῳ, ὃς αὐτοῦ 

τὰς φρένας παραχόφε:. 381. παρακένησις τῶν φρενῶν (Gl.). 

333. ὁ δεσμεύων αὐτοῦ τὰς φρένας (Gl.). 884. ὁ ξηραίνων 

τοὺς βροτούς. 385. ἡ διαμπὰξ τιμωρουμένη. 8581. αὐτοφο- 
νέαις. 889. τούτοις ἡμᾶς ἀκολουϑεῖν. ἕως ἀποϑάνῃ ὃ τοιοῦτος. 

341. λείπε: γένεται (ἵν᾽ y, οὐχ ἐλεύϑερος γίνετα: supplet schol. rec.) 

ἀλλὰ πάλιν κολάξεται. 842. ἐμύμνεον (ἐφυμνέῳ Abresch) αὐτῷ 

χρῆται. λέγεται δὲ καὶ μεσόφϑεγμα. 

327. πτῶχα Sophianus: πτάχα M, πτᾶχα m. 591. παρακορὰ (fue- 
rat παραφϑορὰ) M. φρενόδακεσ corr. in φρενοδαλὶσ et rursus in φρε- 
voOaÀyo M, ἔτ οἶμαι φρενοδαής m. 333. ἀφόρμιχτοσ | sed 346 àgóp | 

μιτοσ M. 335. Cr in marg. m. 336. ἔχειν proximo versui ad- 

dit M. 337. Cc in marg. m. ϑνατῶν Canter: ϑανάτων M. 351 8q. 

αὐτουργίαι ξυμπέσωσιν "Turnebus, τοί vt» αὐτουργίαις ξυμπατῶσιν Weil. 

342. paragraphus praefixa in M. 
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παραφορὰ φρενοδαλής, 

ὕμνος ἐξ "Epwóov. 345 

δέσμιος φρενῶν, àgóp- 

μιχτος, αὐονὰ βροτοῖς. 

str. 2. γηνομέναισι λάχη 
AND 2 ? e M 2 Ω τάδ᾽ ἐφ᾽ ἁμὶν ἐχράνϑη, 

ἀϑανάτων δ᾽ ἀπέχειν 350 

γέρας, οὐδέ τις ἐστὶ 

συνδαίτωρ μετάχοινος " 

παλλεύχων δὲ πέπλων 

ἄμοιρος ἄχληρος ἐτύγϑην. 

δωμάτων γὰρ εἱλόμαν 355 
?" Ζ [14 "4 τ ινατροπάς, ὕταν Apc 

^ - , c 

τιϑασὸς ὧν φίλον ἕλῃ. 
31 , T NM A 

ἐπι τὸν, ὠ, θιύμεναι 
» » 5 [d , 

χρατερὸν ὄνϑ᾽ ὁμοίως 
— ΄ Ἂν e , 

paupoupsev 0 atpacoc veon. 260 

antistr. 2. σπεύδομεν αἵδ᾽ ἀφελεῖν 

846. ἀφόρμικτος: 00 γὰρ σὺν ὀργάνοις μουσικοῖς γένεται οὗτος 

ὁ ὕμνος. --- ὃ δεσμεύων αὐτοῦ τὰς φρένας. 348. ἀντὶ τοῦ γέρα. 

350. μὴ πλησιάζειν ἡμᾶς τοῖς ϑεοῖς. 558. οὐδαμοῦ ὅπου ἑορτὴ 

καὶ ἀμπεχόνῃη καϑαρὰ πάρειμι. 856. ὅταν τις ἐχϑρὸς συγγενὴς 

ὧν τὸν συγγενῆ φονεύσγ. 8571. οἰκεῖος, φέλος (Gl.). 358. διὰ 

μέσου τὸ ὦ. 860. διὰ τὸ νέον αἷμα (Gl). — τοῦ νεωστὶ εἰρ- 

γασμένου ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

344. παράφρονα φρενοδαλὴσ M. 545. ὕμνοισ Μ. 345 sq. unus 

versus in M. 349. ἁμὲν Porson: ἅμῖν M. 350. ἀϑανάτων δέχ᾽ 

ἔχειν Martin. 351sq. in marg. ἔτ m. γέρας Evers. συνδαίτωρ 

Turnebus: συνδάτωρ M. 353. paragraphus praefixa in M. πανλεύ- 

χων M. 354. ἀνέορτος Fritzsche. Fort. àvéoproc ἄφαρος. 355. 

δωμάτων Ald.: δομάτων M. 357. τιϑασὸς c: πίϑασοσ M. φίλον Tur- 

nebus: φέλοσ M. 358. ὧδ᾽ ἱέμεναι E ATIAhrens. 361. σπεύδο- 

μεν αἵδ᾽ Doederlein: σπευδόμενα δ᾽ mut. in σπευδόμεναι δ᾽ M. 
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τινα τάσδε μερίμνας, 

ὑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖ- 

σι λιταῖς ἐπιχραίνειν, 

μηδ᾽ εἰς ἄγχρισιν ἐλϑεῖν — 465 

Ζεὺς γὰρ αἱματοσταγὲς ἀ- 

ξιόμισον ἔϑνος τόδε λέσχας 

ἃς ἀπηξιώσατο --- 

str. 4. δόξαι τ᾿ ἀνδρῶν xat μάλ᾽ ὑπ᾽ αἰϑέρι 

σεμναὶ ταχόμεναι 270 

χατὰ γᾶν μινύϑουσιν ἄτιμοι 

ἡμετέραις ἐφόδοις μελανεέμοσιν 

ὀρχησμοῖς τ᾽ ἐπιφϑόνοις ποδύς. 

μάλα γὰρ οὖν ἁλομένα 

ἀνέχαϑεν βαρυπεσῆ 278 

χαταφέρω ποδὸς ἀχμᾶν, 

σφαλερὰ τανυδρόμοις 

χῶλα, δύσφορον ἄταν. 

antistr. 3. πίπτων δ᾽ οὐχ οἶδεν τόδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονι 

λύμᾳ. τοῖον ἐπὶ 880 

862. τῆς Κλυταιμήστρας (Gl.). 363. λεέπεε εὔχομαι τοῖς 
ϑεοῖς τελέσαι μου τὸ βούλημα καὶ μὴ εἰς μάχην μοι ἐλϑεῖν. 567. 

τὸ τῶν φονέων. 5871. xal τοὺς ὑφηλοὺς καϑαιροῦμεν. 5771. τοῖς 

τανυδρόμοις αὐτῶν κώλοις ἐπάγουσα τὰ σφαλερά μου χῶλα. ἢ ἀπ᾽ 

ἄλλης ἀρχῆς, καὶ τοῖς τανυδρόμοις γίνεταε σφαλερὰ τὰ κῶλα διὰ 

τὴν ἐπιοῦσαν αὐτοῖς ἄτην δύσφορον ὑπ᾿ ἐμοῦ. οἷον, καὶ ot ταχυ- 

δρόμοι οὐ δύνανταέ με ἐχφυγεῖν. 879. περιφρονῶν (παραφρονῶν 

Steph.) γὰρ οὐκ αἰσϑάνεται τοῦ χακοῦ. 

362. τᾶσδε M. 364sq. fr in marg. m. 365. sig Pauw: ἐσ 
M. 366. ξεῦ M, ξεὺσ m. Ζεὺς δ᾽ αἱμοσταγὲς Linwood (αἑμοσταγὲς 

Bothe). Post 368 iterat ut ephymnium 356—60 GO W Sehneider. 
373. ἐπιφϑόνοις Heath: ἐπιφόνοισ M. 374. áAouéva f g: ἀλλομένα, 

sed altero ἃ eraso M. 975. ἀνέχαϑεν Pearson: dyxaSe» M. 380. 

τοῖον Heath: τοῖον yàp M. 
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χνέφας ἀνδρὶ μύσος ποπόταται, 
' AJ F b , 3 ' "^ xai δνοφερών τιν᾽ ἀγλὺν xarà δώματος 

- 

αὐδᾶται πολύστονος φάτις. 

str. 4, μένει γάρ. εὐμήχανοί 

τε χαὶ τέλειοι χαχῶν 385 

τε μνήμονες, σεμναὶ 

χαὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς, 

ἄτιμ᾽ ἀτίετα διέπομεν 

λάχη ϑεῶν διχοστατοῦντ᾽ 

ἀνηλίῳ λάμπᾳ, δυσοδοπαίπαλα 390 

δερχομένοισι xat δυσομμάτοις ὁμῶς. 

antistr. 4, τίς οὖν τώδ᾽ οὐγ ἅζεταί 

τε χαὶ δέδοιχεν βροτῶν, 

ἐμοῦ χλύων ϑεομὸν 

τὸν μοιρόχραντον ἐχ ϑεῶν 395 

δοϑέντα τέλεον; ἔπι δέ μοι 

γέρας παλαιόν, οὐδ᾽ 

ἀτιμίας χυρῶ, χαίπερ ὑπὸ γϑόνα 

τάξιν ἔχουσα χαὶ δυσήλιον χνέφας. 

381. σκότος φρενῶν. λεέπειν φασὶ διά, δὲ (διὰ Kirchhoff) μύ- 
σος. οὖκ ἔστι δέ: αὐτὸ γὰρ τὸ μύσος κνέφας εἴρηκεν. 8388. χαχὴ 

δὲ φήμη περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ λέγεται. 884. λείπει τὸ ἐσμέν. 

ἡμεῖς γὰρ εὐμήχανοξ ἐσμεν xal ἐπιτελεστικαὶ καὶ τῶν κακῶν μνήμο- 

γες. 387. o0 ταχέως παρηγορούμεναε ὑπὸ βροτῶν. 889. ἀφω- 

ρισμένα τῶν ϑεῶν τῷ προσόντι αὐτοῖς σκότει. -- μετερχόμεναε λάχῃ 

ὑπὲρ ὧν οὐ τιμώμεϑα ὑπὸ ϑεῶν. 890. δυσπαράβατα καὶ τραχέα 

ζῶσι καὶ τοῖς ϑνήσκουσιν (καὶ τεϑνηκόσιν Wieseler). 895. τὸν 

ὑπὸ οιρῶν xal ϑεῶν τετελεσμένον. 896. ἔπεστιν. 

Post 383 iterat ut ephymnium v. 374 — 78 GO WSchneider. 886. τε 
Wakefield: δὲ M. 388. ἀτίετα Canter: ἀτίεται M. διέπομεν Heath: 

διόμεμναι M. 889. διχοστατου M. 390. τανηλίω λαμπαι δυσοδοπαίπαλα 

addidit et in marg. adscr. £r m. λάπᾳ Wieseler. 9592. οὐχ ἄξεταί Turne- 

bus: οὐχάξεταί M. 393. δέδοιχεν Schuetz: δέδοιχε M. 396. ἔτε 

Aeschylus ed. Wecklein- 28 
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40. πρόσωϑεν ἐξήχουσα κληδόνος βοὴν , 400 

ἀπὸ Σχαμάνδρου γῆν χαταφϑατουμένη, 

ἣν δῆτ᾽ “γαιῶν ἄχτορές τε xal πρόμοι, 
- 2 

τῶν αἰγμαλώτων γρημάτων λάχος μέγα, 
b 
( ἔνειμαν αὐτόπρεμνον εἰς τὸ πᾶν ἐμοί, 

ἐξαίρετον δώρημα θησέως τόχοις" 405 

ἔνϑεν διώχουσ᾽ ἦλθον ἄτρυτον πόδα, 

πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα χόλπον αἰγίδος, 
΄ 5 , Y. m3 3 ἐμαὶ αν πώλοις ἀχμαίοις τόνδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ ὄχον. 

χαινὴν δ᾽ ὁρῶσα τήνδ᾽ ὁμιλίαν γϑονὸς. 
r- [5 d X: ἡδέ DA te P » , 

ταρβῶ μὲν οὐδέν, ϑαῦμα δ᾽ ὄμμασιν πάρα. 410 
, 3 3 , - NJ ? , "e : 

τίνες ποτ ἔστε; X4Ot O ἐς xotyov Λέγω, 
, , A] —- X2 3 , RF 

βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ᾽ ἐφημένῳ ξένῳ, 

ὑμᾶς δ᾽ ὁμοίας οὐδενὶ σπαρτῶν γένει, 

οὔτ᾽ ἐν ϑεαῖσι πρὸς ϑεῶν ὁρωμένας 
Nw 5 3 Ω , ? -" ΄ 

οὔτ΄ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μορφώμασιν. 415 

λέγειν δ᾽ ἄμορφον ὄντα τοὺς πέλας χαχῶς 
΄ , €. 2 - ΄ πρόσω διχαίων ἠδ᾽ ἀποστατεῖ ϑέμις. 

X0. πεύσῃ τὰ πάντα συντόμως, Διὸς χόρη. 

5 , b 

400. ἐπὶ ὀχήματος ἔρχεται. 401. Μιτυληναῖοι ἐμάχοντο πρὸς 
, ͵ " : - - 
Aürvaíouc περὶ πόλεως Σιγείου ἔδοξεν οὖν μονομαχίῳ λῦσαι τὸν 

πόλεμον. χαὶ ὑπὲρ μὲν Μιτυληναίων ἐπολέμει Πιττακός, ὑπὲρ δὲ 
᾿Αϑηναίων Φρύνων. ἡττηϑέντος δὲ Φρύνωνος διελύϑη τὰ τῆς μάχης. 
x x: -T - P] ΄ ΄ » , 5 ^ , , 
£o:xey οὖν παρορμᾶν ᾿᾿ϑηναίους ὁ Αἰσχύλος εἰς τὸ ἀντέχεσϑαι πά- 

λιν Σιγείου, λέγων τὴν ϑεὸν ἐκεῖϑεν ἐληλυϑέναι. --- καταφϑάνουσα. 

407. ὡς ἀρμένῳ χρωμένη vj αἰγίδι. 418. xa) πρὸς ὑμᾶς. — 

τῶν σπειρομένων. 416. ἄμορφος οὖσα (corr. ex ἄμορφον ονσα, 

voluerat scribere ἄμορφον ὄντα) οὐ δυνήσῃ us ἐφ᾽ οἷς εἶπον ἀν- 
τιφέξαι. 

δέ μοι μένει Hermann. 401. γῆν χαταφϑατουμένη Stanley: τὴν xa- 
ταφϑατουμένην M, ξτ in marg. m. 409. χαινὴν Canter: xai νῦν M. 
414. fort. ϑεοῖσι. — ὁρωμένας Stanley: δρωμέναισ M. 416. ἄμομφον 
Robortellus. 418. χούρη ante ras. M. 
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ἡμεῖς γάρ ἐσμεν Νυχτὸς αἰανῇ τέχνα. 

ἀραὶ δ᾽ ἐν οἴχοις γῆς ὑπαὶ χεχλήμεϑα. 420 

40. γένος μὲν οἶδα χληδόνας τ᾽ ἐπωνύμους. 

ΧΟ. τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὲς πεύσῃ τάχα. 

A0. μάϑοιμ᾽ ἄν, εἰ λέγοι τις ἐμφανῆ λύγον. 

ΧΟ. βροτοχτονοῦντας ἐχ δόμων ἐλαύνομεν». 

A0. καὶ τῷ χτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς; 495 

ΧΟ. ὅπου τὸ yatpew μηδαμοῦ νομίζεται. 

A0. ἢ xai τοιαύτας τῷδ᾽ ἐπιρροιζεῖς φυγάς; 

X0. φονεὺς γὰρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο. 

A0. ἄλλης ἀνάγκης οὔτινος τρέων χότον: 

X0. ποῦ γὰρ τοσοῦτο χέντρον ὡς μητροχτονεῖν; 430 

40. δυοῖν παρόντοιν ἥμισυς λόγου πάρα. 

X0. ἀλλ᾽ ὅρχον οὐ δέξαιτ᾽ ἄν, οὐ δοῦναι ϑέλει. 

A0. χλύειν δίκαιος μᾶλλον ἢ πρᾶξαι ϑέλεις. 

X0. πῶς δή; δίδαξον" τῶν σοφῶν γὰρ 00 πένῃ. 

419. σχοτεινὰ ἢ ϑρηνητικά, ἢ αἰάξειν ποιοῦντα. 421. τὰ 

ἐπώνυμα οἷς καλεῖσϑε. 426. ἐν τῷ "Ad. 421. ἐπιβοᾷς, 

ἐπιβάλλεις. 429. ἐν ἐρωτήσει. --- μὴ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο πεποίη- 

χεν: 481. ὑμῖν μὲν κατηγορεῖν, ἐκείνῳ δὲ ἀπολογεῖσϑαει: »μηδὲ 

δίκην δικάσῃς πρὶν (ἂν ex Aristoph. Vesp. 725 addit Burges) ἀμ- 

φοῖν μῦϑον ἀκούσῃς« (Pseudophocylidea v. 87 Bgk). — σοῦ xoi 

Ὀρέστου. 482 (435). μὴ πρότεινε αὐτῷ ὅρκον καὶ διὰ τούτου 

ϑέλε νικᾶν. (432). οὕτως, φησί, φανερόν ἐστιν τὸ κατ᾽’ αὐτὸν ὡς 

μήτε αὐτὸν δύνασϑαι ὀμόσαι ὅτε οὐκ ἐστι τοιοῦτος μήτε ϑέλειν ὕρ- 

xo» ἡμᾶς αἰτῆσαι, εἰ δικαίως αὐτὸν κολάξομεν. 488. ϑέλεις αὐὖ- 

τὸν ἀπολογήσασϑαι ἢ κατηγορεῖς αὐτοῦ ὡς πράξαντος; 

M 
420. 'Apai f g: ἀρὰ M. 4929, 496, 430, 434, 438 εὖ praescrip- 

tum, 423, 424, 497, 498, 431, 432, 435, 436 paragraphi praefixae in M. 

493. àugav« M, ἐμφανῆ m. 495. ποῦ τὸ Arnaldus: τοῦτο M. φυγῆς 

Scaliger: σφαγῆσ M. 427. ἐπιρροιξεῖς Scaliger: ézupodet» M. 

430. τοσοῦτον Elmsley. 431. doiv M, v supra adscripsit m. 433 
δίχαιος Dindorf: διχαίουσ (ou in litura, 'w' superscr. m) M. 

28* 
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A6. ὅρχοις τὰ μὴ δίχαια μὴ νιχᾶν λέγω. 435 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐξέλεγγε, χρῖνε δ᾽ εὐϑεῖαν δίχην. 

40. ἢ κἀπ᾽ ἐμοὶ τρέποιτ᾽ ἂν αἰτίας τέλος ; 

ΧΟ. πῶς δ᾽ o9; σέβουσαί γ᾽ ἀξίαν ἐπαξίων. 

49. τί πρὸς τάδ᾽ εἰπεῖν, ὦ ξέν᾽, ἐν μέρει ϑέλεις: 

λέξας δὲ γώραν χαὶ γένος χαὶ ξυμφορὰς 440 

τὰς σάς, ἔπειτα τόνδ᾽ ἀμυναϑοὺ φόγον" ὃ 

εἴπερ πεποιϑὼς τῇ δίχῃ βρέτας τόδε 

ἦσαι φυλάσσων ἑστίας ἁμῆς πέλας 

σεμνὸς προσίχτωρ ἐν τρόποις ᾿Ϊξίονος. 

τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαϑές τί μοι. 445 

OP. ἄνασσ᾽ ᾿ϑάνα, πρῶτον ἐχ τῶν ὑστάτων 

τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ᾽ ἀφαιρήσω μέγα. 

οὐχ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ᾽ ἔχων μύσος 

πρὸς χειρὶ chui, τὸ σὺν ἐφεζόμην βρέτας. 

τεχμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέγα" 450 

ἄφϑογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος, 

ἔστ᾽ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος χαϑαρσίου 

σφαγαὶ χαϑαιμάξωσι νεοϑήλου βοτοῦ. 

πάλαι πρὸς ἄλλοις ταῦτ᾽ ἀφιερώμεϑα 

435. οὖκ ὀφείλει ὃ ἀδικῶν ὅρκῳ φεύγειν τὴν κατηγορέαν" éntop- 

κήσει γάρ. 488. ἀξίων οὖσαν γονέων. 441. ἀντὶ τοῦ ἔγ- 
κλημα. 448. τῷ ναῷ. 444. ὃν τρόπον κἀκεῖνος προσεκάϑητο 

τῷ ναῷ τοῦ Διὸς χαϑαρισϑησόμενος. πρῶτος γὰρ Ἰξίων φόνον 

ποιήσας ἐκαϑαρίσϑη ὑπὸ Διός. 445. ἀποκρίνου μοί τι εὔγνωστον. 

448. ἐναγής (Gl.). 451. σημεέωσαι. --- τὸν φονέα. 

438. ἀξίαν Porson: ἀξίαν τ᾽ M. Scribendum ἐπάξια. 441. ἀμυ- 

ναϑοῦ Dindorf: ἀμυνάϑου M. 448. ἐμῆς f g. 444. ἐν in spatio 

vacuo quinque sexve litterarum addidit m. 448sq. προτρόπαιοσ M, 

σ 3d primam syllabam supra adscripsit m. ἔχων. . ἐφεξόμην Wieseler: 
ἔχει. . ἐφεξομένη M. 452. προσαρδμοῖς Weil. 458. χαϑαιμάξωσι 

νεοϑήλου Turnebus: χαϑαιμάξουσιν οϑηλοῦ et in marg. ἔτ M. 
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» M - ^ e - , 

otxotGt, xai βοτοῖσι xai ῥυτοῖς πόροις. 455 
, M o 5 .) NS , 

ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ᾽ ἐχποδὼν ἠἡέγω" 

γένος δὲ τοὐμὸν ὡς ἔχει πεύσῃ τάχα. 
) -F 5 , 2) e LÀ -Ἢ 

Apysióg εἶμι, πατέρα δ᾽ ἱστορεῖς χαλῶς, 
2 , , , E - " , 

Araué£nvov', ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα, 

ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν ἄπολιν "ioo πόλιν 460 

ἔϑηχας. £g οὗτος οὐ χαλῶς, μολὼν 

ἐς οἶχον, ἀλλά νιν χελαινόφρων ἐμὴ 

μήτηρ κχατέχτα, ποικίλοις ἀγρεύμασιν 

χρύφασ᾽, ἃ λουτρῶν ἐξεμαρτύρει φόνον. 

χἀγὼ χατελδών, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων γρόνον, 466 

ἔχτεινα τὴν τεχοῦσαν, οὐχ ἀρνήσομαι, 

ἀντιχτόνοις ποιναῖσε φιλτάτου πατρός. 

xat τῶνδε χοινῇ Λοξίας ἐπαίτιος, 
» b b] , , ἄλγη προφωνῶν ἀντίχεντρα χαρδίᾳ, 

εἰ μή τι τῶνδ᾽ ἔρξαιμι τοὺς ἐπαιτίους. 410 

σὺ δ᾽, εἰ δικαίως εἴτε μή, χρῖνον δίκην" 

πράξας γὰρ ἐν σοὶ πανταγῇ τάδ᾽ αἰνέσω ράξας γὰρ ἐ t πανταχῇ ; 

A0. τὸ πρᾶγμα μεῖζον εἴ τις οἴεται τόδε 
58 βροτοῖς διχάξειν, οὐδὲ μὴν ἐμοὶ ϑέμις 

45b. xal εἰς οἶκον εἰσῆλθον, καὶ ὑδάτων μετέλαβον. 456. τὴν 

τοῦ μύσους. 459. διατάκτορα, βασιλέα. 460. διὰ τούτων 

φιλοποιεῖται τὴν ϑεόν. 462. δολιόφρων. 468. τῷ πέπλῳ. 

464. ἐκήρυττε τὸν διὰ τῆς ἐπιχύσεως τῶν λουτρῶν γενόμενον αὐτῷ 
Ἁ φόνον. λέγεται γὰρ μετὰ τὸ φονεῦσαι γυμνὸν ἐξαγαγεῖν καὶ δεῖξαι 

τοῖς πολέταις. 468. πάντων. τοῦτο δὲ πρὸς τὸ »ἄλλης ἀνάγκης 
y ; ΄ ΄ οὔτινος τρέων χότον« (429). 412. τὰ κατὰ τὴν σὴν κρίσιν ἀπο- 

βαίνοντα, ὁποῖα ἂν f, ἐπαινέσω. 418. εἴ τις οἴεται τὸ πρᾶγμα 

τόδε βροτὸς δικάζειν, μεῖζον ἢ κατὰ ἀνϑρώπους οἴεται, ἐμοὶ δὲ περὲ 

φόνου δικάξειν οὐχ ὅσιον. 

461. οὗτος f g ἢ: οὕτωσ M. 464. χρύψασ᾽, ἃ Musgravius: xpó- 

Vasa M. 468. μεταίτιος Weil. 471. δ᾽ Pearson: τ᾿ M. εὔτεεμὴ M. 

472. πανταχῆ M. 474. βροτοῖσ M, corr. in βροτὸσ m, ut videtur. 
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φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτους Otxac* 41 

ἄλλως τε xai σὺ μὲν χατηρτυχὼς ὅμως 

ἱχέτης προσῆλϑες χαϑαρὸς ἀβλαβὴς δόμοις. 

ὅμως δ᾽ ἄμομφον ὄντα σ᾽ αἱροῦμαι πόλει. 

αὗται δ᾽ ἔχουσι μοῖραν οὐχ εὐπέμπελον, 

xai μὴ τυχοῦσαι πράγματος νιχηφόρου, 480 

χώρᾳ μεταῦϑις ἰὸς ἐχ φρονημάτων 

πέδοι πεσὼν ἄφερτος αἰανὴς νόσος. 

τοιαῦτα μὲν τάδ᾽ ἐστιν: ἀμφότερα, μένειν 

πέμπειν τε, δυσπήματ᾽ ἀμηγχάνως ἐμοί. 

ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ᾽ ἐπέσχῃηφεν τόδε, 485 

φόνων διχαστὰς δρχίων αἱρουμένους 

ϑεσμόν, τὸν εἰς ἅπαντ᾽ ἐγὼ ϑήσω χρόνον. 

ὑμεῖς δὲ μαρτύριά τε χαὶ τεχμήρια 

χαλεῖσϑ᾽ ἀρωγὰ τῆς δίχης ὁρχώματα, 

χρίνασα δ᾽ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα 490 
ἥξω διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ᾽ ἐτητύμως, 

ὕρχων περῶντας μηδὲν ἔχδιχον φρεσίν. 

415. ἐφ᾽ οἷς (αἷς Linwood) ταχέως μηνέσουσιν Ἐρινύες. 47θ. 

τέλειος τὴν ἡλικέαν. τοῦτο δὲ ἀπὸ τῶν ξῴων. 411. διὰ τούτου 

ἐλπίδας αὐτῷ χρηστὰς ὑποτέϑησιν. 418. δέχομαι ἐν τῇ πόλει. 

419. εὐπαραέτητον, εὐχερῆ, εὐάρεστον. δυσάρεστοι φύσει εἰσὶν αὗται. 

480. ἀντὲ τοῦ τυχουσῶν. 484. πέμπειν αὐτὰς ἀμηνέτως δυσχερές 

ἐστιν ἐμοί. 485. ὡς σκηπτὸς ἐπῆλϑεν. 486. οἷον ἐνόρκους δικαστάς. 

487. διετέλεσε γὰρ τὸ Apstonayrcixóv συνέδριον. 488. ὑμεῖς δὲ ὅρ- 

xouc αὐτοὺς αἰτήσατε. 490. βέλτιστα (Gl). 492. ὅρκον διδόντας. 

475. φόνου Robortellus: φόνουσ M. ὀξυμηνέτους Pearson: ὀξυμηνέ- 
του Μ. 476. χατηρτυχὼς ἐμοῖς Pauw. 411. ἱχέτη M, c addidit 
m, ἵχτης Meineke. 478. fort. ἐγὼ δ᾽ (sic Hartung) ἄμομφος οὖσα. 

481. χώρᾳ μεταῦϑις Wellauer: γῶραι μετ᾽ αὔὖϑισ et in marg. Cc M. 
482. πέδοι Dindort: zéów M. 489. ἐστι M, ἐστιν m. 484. τε 

Abresch: δὲ M. Fort. δυσπόνητ᾽ ἀμηνίτως ἐμοί. Post 485 lacunam 

statuit (Linwoodio auctore) Weil. 486. αἰδουμένους Prien. 489. óp- 
χώματα (xo in ras.) M, ὀρϑώματα Pauw. 492, qui in f g post 488 
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str. 1. ΧΟ. νῦν χαταστροφαὶ νέων 
, 5 , ϑεσμίων, εἰ χρατή- 

σει δίχα τε χαὶ βλάβα 495 

τοῦδε μητροχτόνου. 
΄, NN NO y 3 , 

πάντας ἤδη τόδ ἔργον εὑχερεί- 

συναρμόσει βροτούς, "Q 

πολλὰ δ᾽ ἔτυμα παιδύότρωτα 

πάδεα προσμένει τοχεῦ- 500 

σιν μεταῦϑις ἐν γρόνῳ. 

antistr. 1. οὔτε γὰρ βροτοσχόπους 

μαινάδας τῶνδ᾽ ἐφέρ- 

det χότος τις ἐργμάτων" 

πάντ᾽ ἐφήσω μύρον. 505 

πεύσεται δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν, προφω- 

νῶν τὰ τῶν πέλας xaxd, 

λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχϑων᾽ 

ἄχεά τ᾽ οὐ βέβαια τλά- 

493. ἡ μὲν ᾿Ιϑηνὰ ἀπῆλθεν εὐτρεπίσαι δικαστάς, ὃ δὲ Ὀρέστης 
ἱκετεύων μένει, αἱ δὲ Ἐρινύες φρουροῦσιν αὐτόν. μέλος δὲ οἰκεῖον 

ᾷἄδουσι τῇ ἑαυτῶν προαιρέσει: 497. τὸ μητροκτονεῖν (Gl.. 502. 

τῶν τοὺς βροτοὺς ἐπισκοπούντων (Gl.). 503. ἡμῶν δῆλον ὅτι. 

505. πάντ᾽ ἐφήσω μό(ρον): οὐκέτε τινὰ μὲν ἔννομον ἡγήσομαι μόρον, 
τὰ δὲ 00, ἀλλὰ πάντα ἐφήσω μόρον, ὅπως τις βούλεται ἀναιρεῖν. 

οὗ τιμωρήσω τοῖς ἀδικουμένοις, ἀλλὰ συγχωρήσω ἀλλήλους ἀναιρεῖν. 

506. πεύσεται δ᾽ ἄλλος: del τὰ ἀλλήλων ἀκούσονται, καὶ oD γίνεται 

κακῶν ἀνάπαυσις. 508. διαδοχήν (Gl). 

collocatus est, ante 491 reponendus videtur. ἐχδέχοις Schuetz. 493. 

μεταστροφαὲ Meineke. 495. τε xai Heath: xai M. 497. εὖχε- 
psía Turnebus: εὐχερίαι (in proximo versu) M. 500. προσνεμεῖ 
Weil. 502sq. οὔτε Casaubonus, οὐδὲ Elmsley. βροτοσχόπους μαι- 

»ádac scripsi: βροτοσχόπων μαινάδων M. 504. τίσ M. 506. προφω- 

proximo versui addit M. 507sq. scribendum videtur x&x', οὐ λῆξιν, 
ὑπόδοσιν δὲ. 509. ἄχεά τ᾽ Schuetz: ἄχετ᾽ et in marg. ἔς M. 
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μων μάταν παρηγορεΐῖ. 510 

str. 2. μηδέ τις χιχλῃσχέτω 

ξυμφορᾷ τετυμμένος, 

τοῦτ᾽ ἔπος ϑροούμενος " 

ὦ δίχα, 

ὦ ϑρόνοι τ᾽ "Epwbov. 515 

ταῦτά τις τάχ᾽ ἂν πατὴρ : 

ἢ τεχοῦσα νεοπαϑὴς 

(νυ οἶχτον οἰχτέσαιτ᾽, ἐπει- 

δὴ πίτνει δόμος δίχας. 

antistr. 2. ἔσϑ᾽ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ, . 820 

xai φρενῶν ἐπίσχοπον 

δεῖ μένειν χαϑήμενον. 

ξυμφέρει 

σωφρονεῖν ὑπὸ στένει. 

τίς δὲ μηδὲν ἐν φάει 525 

χαρδίαν ἀνατρέφων 

ἢ πόλις βροτός δ᾽ ónot 

510. παϑὼν 2 τις μάτην ἑαυτὸν παραμυϑεῖται (corr. in παρα- 

μυϑεῖ m) τῇ εἰς ἡμᾶς ἐλπίδι. T, ἕκαστος δὲ τῶν φονέων παρηγορη- 
τλ ϑήσεται. πεῖς, γὰρ ὁ ἀναιδής: »ἡἢ δ᾽ ὧδε τλήμωνα (Sophocl. 

Electr. 275). 511. ἡμᾶς kie (G1.). 518. ϑροῶν (Gl.). 

516. ταῦτα ἀναιρούμενος πατὴρ ἢ μήτηρ ὑπὸ παιδός. 519. ἐπειδὴ 
παρόλωλε (ἐπειδήπερ ὄλωλε Vict.) τὸ δέκαιον. 520. οὐ πανταχῇ 
τὸ δεινὸν ἀπεῖναι φρενῶν δεῖ. 524. ὥστε καϑήμενον ὑπὸ στένε: 
σωφρονεῖν. ὡσεὶ ἔλεγεν ὑπὸ τῷ δέει. ἔστ: δὲ dm εὐθείας τῆς τὸ 
στένος. 525. λαμπρότητι, ὀρϑότητε φρενῶν. 

510. τλάμων Pauw et Schwenk (δὲ delevit Schwenk, τσ Pauw): τἀά- 

μων δέ tto. M. o0l4sq. ὦ... ὦ Pauw: io . . ἰὼ M. 515. ἐρικνύων 
(» erasum) M. 520sq. δεινὸν ἐγγὺς φρενῶν Wieseler. 522. δεὲ 

μένειν anonymus apud Dobraeum: δειμαένες M. 525. ἐν δέει Aura- 

tus. φάει ex φόβῳ et δέει coaluisse videtur. 
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ὡς ἔτ᾽ ἂν σέβοι Otxav; 

str. 8, μήτ᾽ ἄναρχτον βίον 

μήτε δεσποτούμενον 530 
3:7 ᾿ 

αινεσῇῆς. 

παντὲ μέσῳ τὸ χράτος 

ϑεὸς ὥπασεν, ἄλλ᾽ 
» ) 3 , ἄλλᾳ δ᾽ ἐφορεύει. 

ξύμμετρον δ᾽ ἔπος λέγω" 535 

δυσσεβίας μὲν ὕβρις 

τέχος ὡς ἐτύμως, 
b] , ς , 

éx δ᾽ ὑγιξίας 

φρενῶν ὃ πᾶσι φίλος xat 

πολύευχτος ὥλβος. 540 

antistr. ὃ. ἐς τὸ πᾶν δέ aot λέγω " 

βωμὸν αἴδεσαι δέχας, 
, 

μηδέ νιν 

χέρδος ἰδὼν ἀϑέῳ 

ποδὲ λὰξ ἀτίσῃς" 545 

529. ἀλλὰ τῶν (τὸν Robort.) ἠρέμα (l. μέτρια) τούτων ἐφαπτό- 

μενον" παρόσον οἱ μὲν παντάπασι τυραννούμενοι κακῶς βιοῦσιν, οἱ δὲ 

ἄναργοι πονηρῶς. 584. ἄλλα ἄλλως ἐφορᾷ ὃ ϑεός. (520) ἔσϑ᾽ 

ὅπη δέους. 535. σύντομον (Gl.). 537. ὕβριν γεννῶσα. οἱ γὰρ 

ἀρξάμενοι τοῦ ϑείου καταφρονεῖν ὑβρέζουσι τοὺς ἀνϑρώπους. 538. 
2 0 e ΄ Ὁ P] -Ὁ , à Ὑ ΄ ΄ Li 

ἐκ δ᾽ ὑγιείας φρενῶν: ἐκ τοῦ ὀρϑὰς ἔγειν φρένας. νόσον δὲ φρε- 

γῶν τὴν δυσσέβειάν φησιν, ὑγίειαν δὲ ἐξ ἧς ἂν εἴη τιμή ἐξ ἐκεί 

νης δὲ ὕβρις. 541. καϑολικῶς λέγω τὸ ἐπιφερόμενον. 548. 

τὴν δέκην. 

0t 

598. ἔτ᾽ ἂν κα « » « (iteraverat ἔτ᾽ ἂν) M. σέβει M. 529. ἀνάρ- 

χετον Wieseler. 532. παντὶ Pauw: ἅπαντι M. 533sq. ἄλλ᾽ ἄλλᾳ 

t 

Wellauer: ἄλλα | ἄλλα M. δ᾽ fgh: o? M. ἐφορέει M, v inseruit m. 

536. δυσσεβίας h: δυσσεβείασ M. 539. φρενῶν in superiorem v: 

reicit M. πᾶσιν Heath. 
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ποινὰ γὰρ ἐπέσται. 

χύριων μένει τέλος. 
' FN , 

πρὸς τάδε τις τοχέων 

σέβας εὖ προτίων 

χαὶ ξενοτίμους 550 

δωμάτων ἐπιστροφὰς αἷ- 

δόμενός τις ἔστω. 
€ Ἃ NPJ 2 , »ν 

str. ά. ἔχων O0 ἀνάγχας «cep 
^r ^ 5 y 3 » 
Otxatoc ὧν οὐχ ἄνολβος ἔσται" 

πανώλεϑρος δ᾽ οὔποτ᾽ ἂν γένοιτο π ἱεϑρος à γένοιτο. 555 

τὸν ἀντίτολμον δὲ φαμὶ περαιβάδαν 

τὰ πολλὰ παντύόφυρτ᾽ ἄνευ δίχας 

βιαίως ξὺν γρόνῳ χαϑήσειν 

λαῖφος ὅταν λάβῃ πόνος 

ϑραυομένας χεραίας. 560 

antistr. 4. χαλεῖ δ᾽ ἀχούοντας oD- 

δὲν ἐν μέσᾳ δυσπαλεῖ τε δίνᾳ" 
Lp i "Y , 2 2 3 NN “Ὅλ γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ᾽ ἀνδρὶ ϑερμῷ, 

τὸν οὔποτ᾽ αὐχοῦντ᾽ ἰδὼν ἀμηχάνοις 

553. ὁ χωρὶς ἀνάγκης δέκαιος ὦν. 556. τὸν τὰ ἐναντία 
τοῖς εἰρημένοις τολμῶντα. ἀντὲ τοῦ τὸν ἄδικον. --- παραβεβηκότα. 

557. πάντοϑεν συνηγμένα. 558. ἀπὸ τῶν γειμαξομένων, τροπι- 

κῶς. ἀντὶ τοῦ ταπεινωθήσεται. 559. ἀτυχάα. 561. τοὺς 

ϑεούς. 563. γελᾷ, φησίν, ὃ δαίμων ἐπὶ τῷ ἀδέκως (ἀδέκῳ Stan- 

ley, χακὰ addit Hartung) πάσχοντι. τὸν μηδέποτε προσδοκήσαντα 

τιμωρεῖσϑαι ἰδὼν ἐν μέσῃ τῇ δύῃ ὑπεζευγμένον καὶ γαλινωϑέντα. 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ λέπαδνον. 

δ48. τίσ Μ. 549. προςτέων (fuerat πρατίων) M. 551. ἐπι- 

στροφὰς δωμάτων Heath. 553. ἑχὼν δ᾽ Wieseler: ἐχ τῶνδ᾽ M. 555. 

δ᾽ addidit Pauw. 556. fr adscripsit m. api βαρέβαν Meineke. 
557. ἄγοντα πολλὰ O Mueller. δίκας Dindorf: δίχησ M. 562. ἐν ad- 

didit Abresch. — δυσπαλεῖ τε δίνᾳ Turnebus: δυσπαλεῖται δίναι M. 

5683. ϑερμῷ h: ϑερμοεργῶι M. 
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5 ND c δύαις λαπαδνὸν οὐδ᾽ ὑπερϑέοντ᾽ ἄχραν᾽ 565 

δι᾿ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον 

ἕρματι προσβαλὼν δίχας 
» 4 2 » x 

dst ἄχλαυστος, ᾷστος. 

A8. χήρυσσε, χῆρυξ, καὶ στρατὸν χατειργαδοῦ, 

εἰτ᾽ οὖν διάτορος Τυρσηνιχὴ 510 

σάλπιγξ, βροτείου πνεύματος πληρουμένη, 

ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷ. 

πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου 

σιγᾶν ἀρήγει xai μαϑεῖν ϑεσμωυὺς ἐμοὺς 

πόλιν τε πᾶσαν εἰς τὸν αἰανῆ χρόνον σι "ἃ [91] 

' Jw e » 3 ᾿ - WM 
xai τόνδ᾽, ὅπως ἂν εὖ χαταγνωσϑῇ δίχῃ. 

566. τὸν πολυχρόνιον δὲ ὄλβον ξαυτοῦ προσκρούσας τῷ βραχεῖ 

(βράχει Abresch) τῆς δέκης cero. 569. (leguntur haec in 

summo margine paginae v. 542 — 99 continentis) κληρώσασα ᾿Αϑηνᾶ 

τοὺς ἀρίστους ἄγε: δικάσοντας. χαϑισάντων δὲ αὐτῶν ἐν μέσῳ 

στᾶσα κελεύει διὰ τῆς σάλπιγγος καὶ τοῦ κήρυκος σιωπὴν γενέσϑαι, 

ὡς μὴ ἀρχοῦντος μόνου τοῦ κήρυκος. ὅρα δὲ πῶς τὰ νέων ἔϑη 

ἀναχρονέζει. ἃ γὰρ νῦν γίνεται, ταῦτα τὴν ᾿ϑηνᾶν εἰσήγαγε λέγου- 

σαν. ἐχρῶντο γὰρ τῇ σάλπιγγε ἀνεζγειν τὸ πλῆϑος ϑέλοντες. — 

κάτεχε, χώλυε. 574. συμφέρει. 575. διηνεκῆ" παρὰ τὸ (τοῦ 

ml) αἰεί, 576. τῶν Apetozay:cov. — (leguntur haec in summo 

marg. p. v. 600 — 46 continentis) ἐν περεχωρήματι (παραχορηγήματι 

Dindorf) αὐτῷ εἰσιν ot ἠρειοπαγῖται μηδαμοῦ διαλεγόμενοι. 

565. λαπαδνὸν Musgravius: λέπαδνον M. 568. ἄχλαυτος Din- 

dorf. ἄϊστοσ M (ateroc Porson). 569. χατειργάϑου Porson (xaretp- 

γαϑοῦ Dindorf): χατεργάδου M. 570. "E M (superscr. m ut vide- 

tur) οὖν compendium vocis οὐρανόν videtur (fort. eic οὐρανὸν δὲ). τυ- 

ρ»σηνιχὴ M. 571. πληρουμένη (y finali ex ou ut vid. corr. M. 

572. φαίνεται ante corr. M. 53. χληρουμένου Burges. 576. τῶνδ᾽ 

schol. et f g, τούσδ᾽ Hermann. διαγνωσθῇ Paley. δίχη fg: ótxy M. 

Post 576 sonum tubae excipere videntur v. 684—713. Vide ad v. 684. 
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» y P4 . , 

ΧΟ. ἄναξ ArolÀow, ὧν ἔγεις αὐτὸς χράτει. 
, - ^ JE , ΄ 

τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος λέγε. 
M ἘΞ 7 3 , u " UJ , 

AI]. xai μαρτυρήσων ἦλθον" ἔστι γὰρ δόμων 

ἱχέτης δὃ᾽ ἁνὴρ xat δόμων ἐφέστιος 580 

ἐμῶν, φόνου δὲ τοῦδ᾽ ἐγὼ χαϑάρσιος" 
XX Ἢ ΄ τε δῷ 3*5 7 AD 

xai ξυνδιχήσων αὐτός" αἰτίαν δ᾽ ἔχω 

τῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φόνου. σὺ δ᾽ εἴσαγε: 

ὅπως τ᾽ ἐπίστᾳ τήνδε χύρωσον δίχην. 
f 7j ^ 7 ^ 2 ΩΣ a : a. . A0. ὑμῶν ὃ μῦϑος, εἰσάγω δὲ τὴν δίχην 585 

ὁ γὰρ διώχων πρότερος ἐξ ἀργῆς λέγων 

γένοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς πράγματος διδάσχαλος. 

X0. πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως. 
ΝΜ ^ , ͵ 

ἔπος δ᾽ ἀμείβου πρὸς ἔπος ἐν μέρει τιϑείς. 
Hi "E QE, - 3 , τὴν μητέρ᾽ εἰπὲ πρῶτον εἰ χατέχτονας. 590 4 

, 

OP. ἔχτεινα" τούτου δ᾽ οὔτις ἄρνησις πέλει. 

577. ὧν ἐκληρώϑης, δηλονότι μαντειῶν. παραφανέντος δ᾽ ᾿4πόλ- 
* - , , [r4 , » 2 , 
λώνος ταῦτά φησιν. 979. μαρτυρήσων ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναγῆς " 
A 7 AJ "sp , , ^ λέ CE »v T^ 

ἐκάϑηρα γὰρ αὑτόν. 982. σύυνοίχοι λέγονται otc ἰσοὸν μέτεστιν 

ἐν τῇ δέχῃ τῆς αἰτίας. 585. τῶν Ἐρινύων (Gl). -- ὅρα τὸ δικα- 

στήριον. 586. ὁ κατηγορῶν (Gl.). 588. τοῦτο οὐ πρὸς τὰς 

τρεῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸν yopóv: «ε΄ γὰρ ἦσαν. 589 (immo 590). 

ῥητορικῶς πυνϑάνονται. εἰ μὲν ὁμολογοίη, ὑἡπεύϑυνος ἔσται" εἰ δὲ 
2 

ἀρνοῖτο, ἐλεγχϑήσεται. καὶ ᾿Αχιλλεὺς πρὸς τοὺς πρέσβεις" »τί δὲ 

λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγεέρας Ἀτρείδης :« διὰ γυναῖκα (Hom. 1 8338 54.). 

578. τοῦδέ σοι M. 579. δημων corr. in δόμων M, νόμῳ olim 

Schuetz. 580. ἁνὴρ Porson: ἀνὴρ M. δόμων fecit ex δόμοσ M. 
0 

ἐφέστιωσ M. 583. τοῦ φόνου Turnebus: τοῦδε φόνου M. 584. τ᾽ 

2. n - Β : 
addidit Hermann. 588. εὖ praescriptum in M, item 594, 600, 604 

608. 591. óp praescriptum in M, item 595, 601, 605, 612. 592. para- 
graphus praefixa in M, item 593, 596 — 99, 602sq., 606 (hic in rasura), 

607, 610. 590 alii Furiae tribuit et sic deinceps cetera usque ad 
v. 610 chorica singulos choreutas habuisse putat Weil. 
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X0. ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων. 

OP. οὐ χειμένῳ πω τόνδε χομπάξεις λόγον. 

ΧΟ. εἰπεῖν γε μέντοι δεῖ σ᾽ ὅπως χατέχτανες. 
'φ . SEVA » δ Ns Tc - n OP. λέγω" ξιφουλχῷ vett πρὸς δέρην τεμών. 595 

X0. πρὸς τοῦ δ᾽ ἐπείσϑῃς xat τίνος βουλεύμασιν ; 

ΟΡ. τοῖς τοῦδε ϑεσφάτοισι" μαρτυρεῖ δέ μοι. 

ΧΟ. ὃ μάντις ἐξηγεῖτό σοι μητροχτονεῖν; 
M - , 3 M S URS , , , 

OP. xai δεῦρό γ᾽ ἀεὶ τὴν τύγην οὐ μέμφομαι. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ εἴ σε μάρῴφει φῆφος, ἄλλ᾽ ἐρεῖς τάχα. 600 
, 2 ) Y δ Ὁ /, , 7 

OP. πέποιϑ᾽, ἀρωγὰς δ᾽ ἐκ τάφου πέμπει πατήρ. 

ΧΟ. νεχροῖσέ νυν πέπεισϑι μητέρα χτανών. 

OP. δυοῖν γὰρ εἶχε προσβυλὰς μιασμάτοιν. 

X0. πῶς δή; δίδαξον τοὺς διχάξοντας τάδε. 

ΟΡ. ἀνδροχτονοῦσα πατέρ᾽ ἐμὸν χατέχτανεν. 605 
V 1 Y -» ΠῚ n , ΄ 

ΧΟ. τοιγὰρ σὺ μὲν ζῆς, ἣ δ᾽ ἐλευϑέρα φόνῳ. 

592. ἐμπέπτωκας (ἕν πέπτωκας Weil. 7 μεταφορὰ δέ ἐστιν 

ἀπὸ τῶν παλαιόντων, οἱ ἐπὲ τοῖς τρισὲ πτώμασιν δρίζουσε τὴν ἧτταν. 

595. πλανᾶται. αἱ μὲν γὰρ τὴν αἰτέαν τοῦ φόνου πυνϑάνονται, ὃ δὲ 

πρὸς τὸ πῶς, ξίφει, φησίν: ὡς τὸ »μὴ δι᾽ ἐμὴν ἰότητα« (Hom. 0 

41). 599. τὸ del ἐπὶ τοῦ ἕως τάττουσιν Ἀττιχοὶ πολλάκις. νδεῦρο 

μέν μοι τόνδ᾽ αἰεὶ τείνει λόγον« (cfr. Adesp. 148 N.). — ἕως δεῦρο. 

— τὴν πρᾶξω. 600. ἀντὲ τοῦ ἴσως (6!].). 601. ὡς ὑμῖν (ὑμᾶς 

Herm.) ἔπεμῴφεν ἡ μήτηρ, οὕτω βοηϑοὺς κἀμοὶ πέμφει ὃ πατήρ. | 

608. συντυχέας (Gl.). 604. πανούργως «aot μὴ ἡμᾶς δίδασκε, 

ἀλλὰ τοὺς δικαστάς. 605. ἐμὲ κἀκεῖνον ἠδέκησεν. 606. πῶς 

οὖν λέγεις ὅτι ἠδίκησέ με; πῶς δὲ Ayauéuvova, ὅπου ἀπέϑανεν δι᾿ 

αὐτήν (αὐτόν Linwood). 

599. αἰεὶ Turnebus. 601. πέμψει ex schol. Scaliger. 602. Cc 
in marg. M. νῦν M. πέπισϑε (vel πέποισϑιο) scribi vult Veitsch. Cfr. 

Gilbert in Ritscheli Act. Soc. philolol. Lips. vol. II p. 330. 603. δοι- 
otv corr. in δυοῖν M, fort. δισσοῖν. μιασμάτοιν Elmsley: μιασμάτων M. 

606. τί γάρ; Hermann. φόνῳ Schuetz: φόνου M. 
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OP. τί δ᾽ οὐχ ἐχείνην ζῶσαν ἤλαυνες φυγῇ; 

X0. οὐχ ἣν ὕμαιμος φωτὸς Dv χατέχτανεν. 

OP. ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι: 

X0. πῶς γάρ σ᾽ ἔϑρεψεν ἐντός, ὦ μιαιφόνε, 610 

ζώνης; ἀπεύγῃ μητρὸς αἷμα φίλτατον; 

OP. ἤδη σὺ μαρτύρησον. ἐξηγοῦ δέ μοι, 

Ἄπολλον, εἴ σφε σὺν δίχῃ χατέχτανον. 

δρᾶσαι: γὰρ ὥσπερ ἐστὶν οὐχ ἀρνούμεϑα" 
Ψ , , ^ , » H ^ ^ ' 

ἀλλ᾽ εἰ διχαίως εἴτε μὴ τῇ σῇ φρενὶ 615 

δοχεῖ τόδ᾽ αἷμα χρῖνον, ὡς τούτοις φράσω. 

"» —— ἘΞ NM 
t$, ER ' € - , Ν᾽ 2 , , 

ἱέξω πρὸς ὑμᾶς τόνδ᾽ ᾿Αϑηναίας μέγαν 
ἊΝ hj , ds hi ΔῸΣ 5 h , 

δεσμὸν διχαίως, μάντις ὧν δ᾽ οὐ φεύσομαι. 

οὐπώποτ᾽ εἶπον μαντιχοῖσιν ἐν ϑρύνοις, 

οὐχ ἀνδρύς, οὐ γυναιχός, οὐ πόλεως πέρι, 620 

ὃ μὴ χελεύσει Ζεὺς ᾿Θλυμπίων πατήρ. 
' Y NT T0»? - , - 

τὸ μὲν δίχαιον τοῦδ᾽, ὅσον σϑένει, μαϑεῖν, 
΄ ΠῚ » WAS , , 

βουλῇ πιφαύσχω δ᾽ ὄμμ᾽ ἐπισπέσϑαι πατρός" 
σ ' »ν M τὰ ΄ "E ὅρχος γὰρ οὔτι Ζηνὸς ἰσγύει πλέον. 

X0. Ζεύς, ὡς λέγεις σύ, τόνδε γρησμὸν ὥπασε, 625 

607. οὐκ, εἰ τέϑνηχεν, τούτου αἰτία si σύ. πῶς ἂν ἐδίωκες (l. 
A ' D. yv 274^ o Ἂς DUC Ἐς, “ SEX a M 9 ἐπεὶ οὐ ζῶσαν ἐδίωκες), ὥστε οὐδὲ ἀποθανοῦσα διὰ τὴν σὴν αἰτίαν 

΄ 3 A Sm AE «ἡ B - 
ἀπέϑανεν. 609. ἐγὼ οὖν ὅμαιμός εἶμε τῇ μητρί. 611. ἀπαρνῇ. 

612. ὡς ἀπορῶν τῆς ἀποχρίσεως. ἐπεὶ γὰρ ἦλϑεν εἰς τὴν διάκρισιν 

τοῦ δικαίως ἢ μὴ ἀνηρηχέναι τὴν μητέρα, ἐπὶ τὸν συμβουλεύσαντα 

ϑεὸν καταφεύγει. τραγικὸν οὖν καὶ τρέπον (πρέπον Vict.), ὁμοειδές 

τε τὸ πάντα λέγεν. 618. τὸν Ἡρεοπαγιτικόν. 621. ὥστε ἐμοὶ 

μὲν Ζεύς, ἐγὼ δὲ τούτῳ προσέταξα. οὐκ ἄνευ Διὸς οὖν τὸ γενό- 

μένον. 622. ἀντὲ τοῦ, μάϑε ὦ βουλή. 628. κελεύω δὲ ὑμᾶς 
πεισϑῆναι τῇ βουλῇ τοῦ Διός. 

611. φιλτάτου M, φίλτατον m. 616. φεύγω τόδ᾽ αἶμα Weidner. 

618. ὧν δ᾽ Canter: δ᾽ ὧν M. ῳεύδομαι Weil. 621. χελεύσαι Her- 

mann, 'xéAeuse Porson. 623. βουλῇ Turnebus: βουλὴ M. ὅμμ᾽ M. 
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"n , ΄ MN ' ' , 
φράζειν ᾿θρέστῃ τῷδε τὸν πατρὸς φόνον 

πράξαντα μητρὸς μηδαμοῦ τιμὰς νέμειν; 
΄ y - - 

All. οὐ γάρ τι ταὐτὸν ἄνδρα γενναῖον ϑανεῖν 

διοσδότοις σχήπτροισι τιμαλφούμενον, 

χαὶ ταῦτα πρὸς γυναιχός, οὔτι ϑουρίοις 680 

τόξοις ἑχηβόλοισιν, ὥστ᾽ ᾿ἡμαζόνος, 
5 ) e 2 s. ἡ Aj [14 ΣΕ Φ 2 Á, Ls 

ἀλλ᾽ ὡς ἀχούσῃ, Παλλὰς ot τ᾽ ἐφήμενοι 

φήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι. 

ἀπὸ στρατείας γάρ νιν ἠμποληχότα 

τὰ πλεῖστ᾽ ἀμείνον᾽ εὔφροσιν δεδεγμένῃ 635 
, - ^ Ἁ , M , 

δροίτῃ περῶντι λουτρὰ x&mt τέρματι 

φᾶρος περεσχήνωσεν, ἐν δ᾽ ἀτέρμυνι 

χόπτει πεδήσασ᾽ ἄνδρα δαιδάλῳ πέπλῳ. 

ἀνδρὸς μὲν ὑμῖν οὗτος εἴρηται μόρος 

τοῦ παντοσέμνου, τοῦ στρατηλάτου νεῶν. 640 

ταύτην τοιαύτην εἶπον, ὡς δηγϑῇ λεώς, 

ὅσπερ τέταχται τήνδε χυρῶσαι δίχην. 

X0. πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ, 
^ 3 »9M' , , 72 , 

αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην Κρόνον. 

627. ἐκδικήσαντα (GI.). 629. συνεγὲς τὸ ὄνομα παρ᾽ Αἰσχύλῳ, 

διὸ σκώπτει: αὐτὸν Ἐπίχαρμος. 635. βελτέονα πλεῖστα ηὐτυχη- 

χότα ἀπὸ στρατείας. 636. πυέλῳ, τῇ ὡς σορῷ αὐτῷ γενομένῃ. 

παρὰ τὴν δρῦν: ξύλιναι γὰρ αὗται. --- τῶν λουτρῶν δῆλον ὅτε (Gl.). 

637. παρεσκήνησεν (nulla nota lemmatis in cod.) πρὸς (i.e. τὸ X 

πρὸς) τὴν συναλοιφὴν τῆς περί xal τὴν συζυγίαν τοῦ ῥήματος. — 

ἀτραχήλῳ (Gl.). 641. τὴν Κλυταιμήστραν (Gl.) --- ot δικασταί. 

643. ὡς λέγεις οὖν (σύ Paley), πατέρα προτιμᾷ μητρὸς ὃ Ζεύς. 

626. τῶ M, τῶιδε m. τοῦ M, mut. in.có» m. 629. τιμαλφου- 

μένειν M, τιμαλφούμενον m. X 634. dnocrpareíim M. νιν Porson: uv M. 

635. dusívovy' M (i.e. ἄμεινον et Gpstvov"). Post hunc v. lacunam indi- 
cavit Schuetz. 636. δροίτη M. 637. περέσχήνωσεν M, zape- 
σχήνωσεν d. 638. fort. δαιδαλτῷ (cfr. Ag. 120). 641. δηχϑῆ, facto 

priore ἡ ex εἰ, M. 644. ἔδησε (y in ras.) M. 
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πῶς ταῦτα τούτοις οὐχ ἐναντίως λέγεις: 645 

ὑμᾶς δ᾽ ἀχούειν ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

All ὦ παντομισῇ χνώδαλα, στύγῃ ϑεῶν, 

πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ᾽ ἄχος 

xai χάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος" 

ἀνδρὸς δ᾽ ἐπειδὰν atu! ἀνασπάσῃ χόνις 650 
σ , » y P] -j , ἅπαξ ϑανόντος, οὔτις ἔστ᾽ ἀνάστασις. 

τούτων ἐπῳδὰς obx ἐποίησεν πατὴρ 
[4 7 ' NP »13 , P] MN ' , οὑμός, cà δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἄνω τε xat χάτω 

, , 5 $1 5 , 

στρέφων τίϑησιν οὐδὲν ἀσϑμαίνων μένει. 

X0. πῶς γὰρ τὸ φεύγειν τοῦδ᾽ ὑπερδιχεῖς ὅρα" 655 

τὸ μητρὸς αἷμ᾽ ὕμαιμον ἐχγέας πέδοι, 
y 3. 9 δὼ M : 3. e , ἔπειτ᾽ ἐν Apyet δώματ᾽ oixzaet πατρός; 

ποίοισι βωμοῖς γρώμενος τοῖς δημίοις ; 
, AN , ἊΨ ^, ποία δὲ yépv) φρατέρων προσδέξεται; 

All. xai τοῦτο λέξω, xai μάϑ᾽ ὡς ὀρϑῶς ἐρῶ. 660 

οὐχ ἔστι μήτηρ ἣ χεχλημένου τέχνου 

τοχεύς, τροφὸς δὲ χύματος νεοσπόρου" 

τίχτει δ᾽ ὁ ϑρῴσχων, ἣ δ᾽ ἅπερ ξένῳ ξένη 
»N » T ^ , , 

ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάψῃ ϑεός. 

τεχμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου. 665 

645. οὐ τὸν Δία προέϑετο καχῶς εἰπεῖν, ἀλλὰ τὸν Ἀπόλλωνα 

ὡς φευσάμενον βούλεται ἐλέγξαι. 646. ὦ χριταΐ. 655. ἐκ 

τῆς Ἀπόλλωνος ἀπολογίας καταχρίνουσιν Ὀρέστην" εἰ γὰρ τὸν φονέα 

οὐχ οἷόν τε τὸν φόνον ἀνακαλέσασϑαι, πῶς Ὀρέστης φονεύσας ἐλευ- 

ϑερωϑήσεται; — σχόπε: πῶς δικαιοῖς Ὀρέστην φεύγειν. 662. κυή- 

ματος. 663. ὁ σπερμαίνων. --- ὡς παρακαταϑύήκην. 

648. πέδασ factum ex παῖδασ M. λύσειας Dindorf, πέδαι. λυϑεῖεν 
Weil. 652. ἐποίησε M. 653. ἄνω τε df g: dvo M. 654. οὐδὲν 

ἀσϑμαίνων fg: οὐδ᾽ ἐν ἀσϑμαίνω M. 656. πέδοι Dindorf: πέδωιςι M. 

659. yépyu)" M. προσδέξεται d f g h: προσδέξαιτε M. 663, ϑρώσχων 

M. 664. in marg. tr M. Fort. αἷσι. 
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SY M bil , 2 », Ἐν , ὃ “Ὺ 

πατὴρ μὲν ἂν γένοιτ᾽ ἄνευ μητρός" πέλας 

μάρτυς πάρεστι παῖς ᾿θλυμπίου Διός, 

οὐδ᾽ ἐν σχότοισι νηδύος τεϑραμμένη, 

ἀλλ᾽ οἷον ἔρνος οὔτις ἂν τέχοι ϑεός. 

ἐγὼ δέ, Παλλάς, τἄλλα D' ὡς ἐπίσταμαι 670 

τὸ σὸν πόλισμα xal στρατὸν τεύξω μέγαν, 
' LU N2AT ἡ - NN 5 /, 

xat τόνδ᾽ ἔπεμῴα σῶν δόμων ἐφέστιον, 

ὅπως γένοιτο πιστὸς εἰς τὸ πᾶν γρόνου, 

xal τόνδ᾽ ἐπιχτήσαιο σύμμαχον, Ded, 

χαὶ τοὺς ἔπειτα, χαὶ τάδ᾽ αἰανῶς μένοι 675 

στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε τοὺς ἐπισπόρους. 

40. ἤδη χελεύω τούσδ᾽ ἀπὸ γνώμης φέρειν 

φῆφον δικαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων φ y ὡς ἅλις γμ . 

X0. ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετύξευται βέλος" 

μένω δ᾽ ἀχοῦσαι πῶς ἀγὼν χριϑήσεται. 680 

A0. τί γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιϑεῖσ᾽ ἄμομφος ὦ; 

All. ἠχούσαϑ᾽ ὧν ἠχούσατ᾽. ἐν δὲ χαρδίᾳ , / 
φῆφον φέροντες Ópxov αἰδεῖσϑε, ξένοι. 

A6. χλύοιτ᾽ ἂν ἤδη ϑεσμόν, ᾿4ττιχὸς λεώς, 

πρώτας δίχας χρίνοντες αἵματος γυτοῦ. 685 
»y AM N M 2x 5 /, m 

ἔσται δὲ xài τὸ λοιπὸν Αϊγέως στρατῷ 

666. γεννήσειεν. 670. ὦ Παλλάς. — ὅσον δύναμαι. 615. 
δε αἰῶνος. 676. ἀπογόνους. 617. 0 δοκιμάξεται. 681. τέ 

τιϑεῖσα μέμψιν παρ᾽ ὑμῶν οὐχ ὑπομενῶ: 685. (leguntur haec 

in imo marg. pag. v. 647 —93 continentis) ὅτε (i. e. σημεέωσαι 

ὅτ᾽ πρώτη ἐπὶ Ὀρέστῃ γέγονεν δέκη ἐν τῷ Ἀρείῳ πάγῳ. 

Post 667 lacunam indicavit Butler. 673. ypóvov M, ov in ov 

videtur mutavisse m. 676. τὰ πιστὰ fg: τ᾿ ἄπιστα M. 681 ab 

hoc loco alienus videtur et duodecim disticha 679 — 733 duodecim sut- 

fragiis Areopagitarum congruere. 682. All Karsten: chori nota 

praefixa in M. 683. αἰδεῖσϑαι M. 684 — 7189 post 576 reponit 

Kirchhoff. 686. Aiyéoc f g h: αἰγέωι M. 

Aeschylus ed. Wecklein, 29 
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αἰεὶ δ᾽ ἑχάστων τοῦτο βουλευτήριον" 

πάγον δ᾽ "ἄρειον τόνδ᾽ "ApaCóvov ἕδραν 
σχηνάς 0', ὅτ᾽ ἦλδον Θησέως xarà φϑόνον 

στρατηλατοῦσαι, χαὶ πόλιν νεόπτολιν 690 

τήνδ᾽ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τότε, 

Ἄρει δ᾽ ἔϑυον, ἔνϑεν ἔστ᾽ ἐπώνυμος 
πέτρα πάγος τ᾽ Apetog. ἐν δὲ τῷ σέβας 

ἀστῶν, φόβος τε συγγενὴς τὸ μὴ ἀδιχεῖν 

σγήσει τόδ᾽ ἦμαρ xai xat! εὐφρόνην ὁμῶς, 695 

αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾿πιχαινόντων νόμους. 

χαχαῖς ἐπιρροαῖσι βορβόρῳ 9' ὕδωρ 

λαμπρὸν μιαίνων οὔποϑ᾽ εὑρήσεις ποτόν. 

τὸ μήτ᾽ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον 

ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν, 100 

xgi μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 

τίς γὰρ δεδοιχὼς μηδὲν ἔνδιχος βροτῶν; 

τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίχως σέβας, 

ἔρυμά τε χώρας χαὶ πόλεως σωτήριον 

ἔχοιτ᾽ ἂν οἷον οὔτις ἀνϑρώπων ἔχει 105 

οὔτ᾽ ἐν Σχύϑαισιν οὔτε Πέλοπος à» τόποις. 

χερδῶν ἄϑιχτον τοῦτο βουλευτήριον, 

αἰδοῖον, ὀξύϑυμον, εὑδόντων ὕπερ 

689. μῆνν. 690. τὸν Ἄρειον πάγον" ἐν αὐτῷ γὰρ ἐστρατο- 

πέδευσαν. — (692) ὅϑεν ᾿ἄρειος πάγος ἐκλήϑη. 698. ó δέ ἀντὲ 
τοῦ γάρ. 100. συμβουλεύω τοῖς ἐμοῖς πολέταις δημοκρατεῖσϑαε 

μέν, ὑπὸ φόβον δὲ μὴ εἶναι. 108. ὑπὲρ τῶν ἀποϑανόντων τιμωρόν. 

687. ἀσυνδέχαστον Kirchhoff, malim ἀνεν δέχαστον. 688. Ἄρειον 
ab hoc loco alienum iudicavit O Mueller. ἀμαξόνων (w correctum ex 

a ut vidétur) M. 690. πόλει Orelli. 695. τό τ’ Grotius, malim 

πέδ᾽. — ὅμωσ M. 696. ᾽πιχαινούντων Stephanus, ᾽πεχραινόντων Wake- 

field. όμουσ M, νόμουσ m. 699. μήτε bfg: μὴδὲ M. 700. σε- 
ὅεν M, σέβειν in marg. m. 706. Σχύϑαισιν h: σχύϑηισιν M. 708. 
só0órov M, v» inseruit m. 
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ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς χαϑίσταμαι. 

ταύτην μὲν ἐξέτειν᾽ ἐμοῖς παραίνεσιν 110 

ἀστοῖσιν εἰς τὸ λοιπόν. ὀρϑοῦσϑαι δὲ vp, 

xat φῇφον αἴρειν, xat διαγνῶναι δίχην 

αἰδουμένους τὸν ὅρχον. εἴρηται λόγος. 

ΧΟ. xai μὴν βαρεῖαν τήνδ᾽ ὁμιλίαν γϑονὸς 

ξύμβουλός siut μηδαμῶς ἀτιμάσαι. 715 

All. χἄγωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμούς τε xoi Διὸς 

ταρβεῖν χελεύω μηδ᾽ ἀχαρπώτους κτίσαι. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ αἱματηρὰ πράγματ᾽ οὐ λαχὼν σέβεις, 

μαντεῖα δ᾽ οὐχέϑ᾽ ἁγνὰ μαντεύσῃ νέμων. 

All 7 xai πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 720 

πρωτοχτόνοισι προστροπαῖς ᾿Ϊξίονος ; 

ΧΟ. λέγεις" ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίχης 

βαρεῖα γώρᾳ τῇδ᾽ ὁμιλήσω πάλιν. 

All. ἀλλ᾽ ἔν τε τοῖς νέοισι xai παλαιτέροις 

ϑεοῖς ἄτιμος ei σύ" νιχήσω δ᾽ ἐγώ. 125 

ΧΟ. τοιαῦτ᾽ ἔδρασας xat Φέρητος ἐν δόμοις" 

Motpac ἔπεισας ἀφϑίτους ϑεῖναι βροτούς. 

All. οὔχουν δίχαιον τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν, 

ἄλλως τε πάντως yore δεόμενος τύχοι; 

ΧΟ. σύ τοι παλαιὰς διανομὰς χαταφϑίσας 130 

οἴνῳ παρηπάτησας ἀρχαίας ϑεάς. 

All. σύ τοι τάχ᾽ οὐχ ἔχουσα τῆς δίχης τέλος 

ἐμῇ τὸν ἰὸν οὐδὲν ἐγϑροῖσιν βαρύν. 

721. καϑάρας τὸν πρωτομυσῇ ova. 728. ἐπ᾿ ἀπειλὰς τρέ- 

πονται ἀφεῖσαι τὴν δικαιολογέαν. 733. ἐχβάλλεις τὴν ὀργὴν οὐ- 

δὲν δυναμένη (δυναμένην Paley) βλάψαι τοὺς ἐχϑρούς. 

713. αἰδουμένους Canter: αἰδουμένοισ M. 716. χἄγωγε Porson (x4- 

yoys Rob): χἀγὼ τε M. 719. νέμων Hermann: μένων M. 122, '124, 

730, 732 paragraphos praefigit M. — 722— 25 post 733 transponit Merkel, 

728. οὐχοῦν M. 729. πάντωσ (ωσ ἴῃ τ88.) M. γ᾽ ὥτε M. 780. διανο- 

μὰς schol. Eur. Alc. 12: δαίμονασ M. 133. &y potet M. 

29* 
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X0. ἐπεὶ χαϑιππάζῃ με πρεσβῦτιν νέος, 

δίχης γενέσϑαι τῆσδ᾽ ἐπήχοος μένω, 735 

ὡς ἀμφέθουλος οὖσα ϑυμοῦσϑα: πόλει. 

A0. ἐμὸν τόδ᾽ ἔργον, λοισϑίαν χρῖναι δίχην" 

φῆφον δ᾽ ᾿θρέστῃ τήνδ᾽ ἐγὼ προσϑή j€ 9€017)- 17) yo 7p000U77,00pat. 
μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστὶν 7j μ᾽ ἐγείνατο, 

τὸ δ᾽ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν,. 740 

ἅπαντι ϑυμῷ, χάρτα δ᾽ εἰμὶ τοῦ πατρός. 

οὕτω γυναιχὸς ob προτιμήσω μόρον 

ἄνδρα χτανούσης δωμάτων ἐπίσχοπον. 

νικᾷ δ᾽ ᾿θρέστης, xàv ἰσόφηφος χριϑῇ. 
, 7. 2 e , , ἐν 

ἐχβάλλεϑ᾽ ὡς τάχιστα τευγέων πάλους 745 
[rd Ἂ M M 2 , , , 

ὅσοις δικαστῶν τοῦτ᾽ ἐπέσταλται τέλος. 

OP. à Φοῖβ᾽ Ἄπολλον, πῶς ἀγὼν χριϑήσεται; 
"d 4 7^ yi bd *T 595 [4 ^M ΄ X0. ὦ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἄρ᾽ ὁρᾷς τάδε; 

OP. νῦν ἀγχόνης μοι τέρματ᾽, ἢ φάος βλέπειν. 
- ΄ -" ^ Y , ' /, " 

X0. ἡμῖν yàp ἔρρειν, ἢ πρόσω τιμὰς νέμειν. 750 

All. πεμπάζξετ᾽ ὀρϑῶς ἐχβολὰς ψήφων, ξένοι, 
^ ^ 59w€ - ΄ 5 b , 

τὸ μὴ ἀδιχεῖν σέβοντες ἐν διαιρέσει. 

184. κατατρέχεις (Gl.). 136. ἀμφιβάλλουσα (Gl). --- τέως 

γὰρ ἐν ἀμφιβόλῳ ἔγω τὸ ὀργέζεσϑαι. 188. ἐγὼ προσϑήσω τὴν 
ἐσχάτην φῆφον., ἢ ὅτι, ἂν (ἦ, ὅταν Herm.) ἴσας γένωνται, νικᾷ ὃ 

κατηγορούμενος. 746. (leguntur haec in summo marg. pag. ἃ 

v. 741 incipientis) ὃ ἀριϑμὸς τῶν Ἡρεοπαγιτῶν λ΄ (λ΄ ex corr. ha- 

bet cod., ν΄ Petit) xat eic. 749. νῦν pot Cw) ἢ ϑανάτου τέλος. 

7580. ἢ τὰς πρώην ἔχειν τιμάς. 752. διακρίσει τῶν λευκῶν xal 

μελαινῶν. 

794. véoxa (fuerat νέοισ) M. 736. ἀμφέθουλος Turnebus: ἀμ- 

φίβολοσ M. 748. iu cto paragraphum adscr. m, 749. 750 nulla 

personarum nota in M (749. OP. addidit Abresch). 749. ναῦ (non 
νῦν) M. 750. τιμὰς ἔχειν Paley. 751. AIL. Victorius: para- 

graphus praefixa in M. 
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γνώμης δ᾽ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα, 

βαλοῦσά τ᾽ οἶχον φῇφος ὥρϑωσεν μία. 

A0. ἀνὴρ ὅδ᾽ ἐχπέφευγεν αἵματος δίχην" 7155 

ἴσον γάρ ἐστι τἀρίϑμημα τῶν πάλων. 

ΟΡ, ὦ Παλλάς, ὦ σώσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους, 

γαίας πατρῴας ἐστερημένον σύ τοι 
, , , c , », - 

χατῴχισάς με" xat τις βλλύνων ἐρεῖ, 

᾿ργεῖος ἁνὴρ αὖϑις ἔν τε γρήμασιν 760 

οἰχεῖ πατρῴοις, Παλλάδος xai Δοξίου 

Éxatt xal τοῦ πάντα χραίνοντος τρίτου 

σωτῆρος, ὃς πατρῷον αἰδεσϑεὶς μόρον 

σῴζει με μητρὸς τάσδε συνδίχους δρῶν. 

ἐγὼ δὲ γώρᾳ τῇδε χαὶ τῷ σῷ στρατῷ 165 

τὸ λοιπὸν εἰς ἅπαντα πλειστήρῃ χρόνον 

δρχωμοτῇσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους 

μήτοι τιν᾽ ἄνδρα δεῦρο πρυμνήτην γϑονὸς 
5 , 2 , , d 7 NS A 

ἐλϑόντ᾽ ἐποίσειν εὖ χεχασμένον δόρυ. 
5 ' ' [4 - » 5 ΄ , 

QUtot γὰρ Zjuetg ovteg ἐν τάφοις τότε 710 

τοῖς τἀμὰ παρβαίνουσι νῦν ὁρχώματα 

ἀμηχάνοισι πράξομεν δυσπραξίαις 

753. γνώμης. ἀντὲ τοῦ φήφου. ὃ τρόπος συνεχδοχή, ἀπὸ τοῦ 

προηγουμένου τὸ ἀχόλουϑον" τὸν γὰρ μέλλοντα βάλλειν φῆφον δεῖ 

πρῶτον ἐν γνώμῃ γενέσϑαι. 754. ἡ φῆφος δὲ βαλεῖν τε xoi Op- 

ϑῶσα:ι οἶκον δύναται. 756. κἂν ἴσας δὲ γένωνται ai φῆφοι, ὃ 

κατηγορούμενος νικᾷ. 763. τοῦ Διός. 7604. τὰς συνηγόρους 

Εὐμενίδας. 768. ἄρχοντα, κυβερνήτην. 712. τιμωρησόμεϑα. 

758. γίνεται M. 754. παροῦσα H Voss. 755. 600" fg: óy' M. 

757. σώσα M, σώσασα corr. m. 758. γαίας Dindorf: xai γῆσ M. 

760. ἀνὴρ M. 764. σώξει M. 768. τῶ’ M. 711. zaps- 
βαίνουσι eraso a M. 7T7lsq. fort. τὸν... παρβαίνοντα. . ἀμηχά- 

νοις ταράξομεν vel potius ἀμηχάνοισι ϑράξομεν. 712. ἀμηχάνοισι 

fg: ἀμηχάνοισ M. 

f 

Tree (oc(ó 

τοῦτο 009 V 
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ὁδοὺς ἀϑύμους xat παρόρνιϑας πόρους 
, e 5 ἤν ΄ , - τιϑέντες, ὡς αὐτοῖσι μεταμέλῃ πόνος 

ὀρϑουμένων δὲ χαὶ πόλιν τὴν Παλλάδος 71 

τιμῶσιν ἀεὶ τήνδε συμμάχῳ δορὶ 

αὐτοῖσιν ἡμεῖς ἐσμεν εὐμενέστεροι. 

xai γαῖρε, xai σὺ xai πολισσοῦγος λεὼς 

πάλαισμ᾽ ἄφυχτον τοῖς ἐναντίοις ἔχοις, 
, , A ὃ b] ,F 

σωτηριὸν τε XGt 0000€ νιχῃφορον. 780 

str. 1. ΧΟ. ἰὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

χαϑιππάσασϑε xàx γερῶν εἵλεσϑέ μου. 
H » ε ΄ ΄ 

ἐγὼ ἄτιμος ἣ τάλαινα βαρύχοτος 
δ᾽ 

x ΩΝ Ξ 
ᾷ τᾷδε, φευ, ἐν γ 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενϑῆ 785 

μεϑεῖσα χαρδίας σταλαγμὸν 

χϑονὲ ἄφορον" ἐχ δὲ τοῦ 

λειγὴν ἄφυλλος, ἄτεχνος, 

ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος 

βροτοφϑόρους χηλῖδας ἐν γώρᾳ βαλεῖ. 790 

στενάζω; τί ῥέξω; 

γένωμαι δυσοίστα 

718. ἀπαισέους (Gl.). 715. γεννωμένων (1. γενομένων). 

119. τὴν ἐμὴν ἐπικουρίαν. 185. ἐσοπενϑῆ, ὅμοια δρῶντα οἷς πέ- 

πονϑα (GI.). 786. μεϑεῖσα: ἀντὲ τοῦ μεϑήσω, μετοχὴ ἀντὶ ῥή- 

ματος" ὡς τὸ »καρπῷ βριϑομένη« (Hom. 0 307) ἀντὲ τοῦ βρέϑεται. 

σταλαγμὸν δὲ τὴν κατὰ βραχὺ φϑοράν. 787. τὸν εἰς τὴν γῆν 

φερόμενον (6!.). 788. φέλωσις (Gl). --- ἄκαρπος (Gl.). 189. 

τοῦτο διὰ μέσου ὀλοφυρόμεναι ἀναφωνοῦσιν. -- ὃ λιχήν. 792. Aet- 

net ὃ 7; διαζευκτικός" ἢ τέ γένωμαι. 

716. aici g. 782. xàx in erasis M vel potius m. εἵλεσϑέκ M. 
Post 782 versum intercidisse monuit Abresch. Cfr. 325sq. 787. y9o- 

νιαφόρον M. 788. Au» M. 190. βαλεῖ Turnebus: βαλεῖν M. 
792sq. δυσοίστα O Mueller: δύσοιστα (γένωμαι: δύσοιστα πολίταις ἔπα- 

So») M. 
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πολίταις; ἔπαϑον 
“ὮΝ , ἰὼ μεγάλα cot 

χόραι δυστυχεῖς 795 

Δυχτὸς ἀτιμοπενϑεῖς. 

A8. ἐμοὶ πίϑεσϑε μὴ βαρυστόνως φέρειν. 

οὐ γὰρ νενίχησϑ᾽, ἀλλ᾽ ἰσύφηφος δίχη 
E) - 2 2) e 5 3 , , 

ἐξῆλδ᾽ ἀληϑῶς, οὐχ ἀτιμίᾳ σέϑεν. 
2 2 2 ' M a , b 

ἀλλ᾽ ἐχ dwc γὰρ λαμπρὰ π t παρῆν, 800 

αὐτός ϑ᾽ ὃ χρῇσας αὐτὸς ἦν ὁ ἐπε τυρόν, 

ὡς ταῦτ᾽ Ὀρέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν. 
ς - , “ἃ - jJ , ὑμεῖς δέ τε τῇδε γῇ βαρὺν xócov 

΄ M m" ἊΣ T , 

σχήφητε, μὴ ϑυμοῦσϑε, μηδ᾽ ἀχαρπίαν 

τεύξητ᾽ ἀφεῖσαι δαιμόνων σταλάγματα, 805 

βρωτῆῇρας αἰχμὰς σπερμάτων ἀνημέρους. 

ἐγὼ γὰρ Ópiv πανδίχως ὑπίσχομαι 

ἕδρας τε xai χευϑμῶνας ἐνδίχου χϑονὸς 

λιπαροϑρόνοισιν ἡμένας ἐπ᾽ ἐσχάραις 

ἕξειν, ὑπ᾿ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας. 810 

antistr. 1. ΧΟ. ἰὼ ϑεοὶ νεώτεροι παλαιοὺς νόμους 

χαϑιππάσασϑε χἀχ χερῶν εἵλεσϑέ μου. 

198. ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἔπαϑον. ἔμιξε τῷ ϑρήνῳ τὴν τιμωρίαν 

τεχνικῶς. εἰπὼν γὰρ »δύσοιστα ἔπαϑονκε ἐπήγαγεν »πολίταις«, ἵνα 

ἧ, πολίταις δύσοιστα ὄντα. 795. κόραι Νυκτός. 800. ἔφρασχε 

γὰρ ὃ Ἀπόλλων γνώμῃ dc μαντεύεσϑαι. 805. τὰ σταλάγματα 

αἰχμαέ εἰσι βιβρώσκουσαι τὰ σπέρματα. 

198. ἔπαϑον delet A Ludwig. 197. πίϑεσϑε Turnebus: πείϑεσϑε 

M. 801. 9" in rasura (fuerat δ᾽) M. ó γρήσας Turnebus: δεϑήσασ, 
correctum ut videtur ex ὀρϑήσασ, M. 803sqq. fort. ὁμεῖς δὲ μὴ 

ϑυμοῦσϑε μηδ᾽ ἀχαρπίαν σχήψητ᾽ ἀφεῖσαι xrí. Nam haec et quae se- 

quuntur quattuor Minervae orationes eundem versuum numerum (13) 

habere videntur. 804. σχήφητε Elmsley: σχήφησϑε M. 805. πλευ- 
μόνων vel λαιμάτων Wakefield, fort. λαιγμάτων. — yp. στενάγματα m. 

811sqq. praeter ea quae ad stropham notata sunt, M habet 812. x' ἀχε- 
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^ 2 » c , , ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος 7 τάλαινα βαρύχοτος 
, - - - 

ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 

ἰὸν ἰὸν ἀντιπενϑῇ 815 
- , ' μεϑεῖσα χαρδίας σταλαγμὸν 
M » 2 ji —- 

γϑονὲ ἄφορον" ἐχ δὲ τοῦ 

λειγὴν ἄφυλλος, ἄτεχνος, 
5" δ , Ὁ} , 

ἰὼ δίχα, πέδον ἐπισύμενος ὲ , 

βροτοφϑόρους χηλῖδας ἐν γώρᾳ βαλεῖ. 820 

στενάξω; τί ῥέξω; 

γένωμαι δυσοίστα 
, »v 

πολίταις; ἔπαϑον, 
27A Ld» ἰὼ μεγάλα cot 

, "^ - 

xopat OUGctUystG 825 * 

Nuxcóc ἀτιμοπενϑεῖς. 

A8. οὐχ ἔστ᾽ ἄτιμοι, μηδ᾽ ὑπερϑύμως ἄγαν 

ϑεαὶ βροτῶν στήσητε δύσχηλον γϑόνα. 

χἀγὼ πέποιϑα Ζηνί, xal τέ δεῖ λέγειν; 

xai χλῆδας οἶδα δώματος μόνη ϑεῶν 830 

ἐν ᾧ χεραυνύς ἐστιν ἐσφραγισμένος" 
3s 
άλλ ᾿ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ" σὺ δ᾽ εὐπιϑὴς ἐμοὶ 

γλώσσης ματαίας μὴ ᾿χβάλῃς ἐπὶ γϑόνα 

χαρπὸν φέροντα πάντα μὴ πράσσειν χαλῶς. 

χοίμα χελαινοῦ χύματος πιχρὸν μένος, 835 

ὡς σεμνότιμος xai ξυνοιχήτωρ ἐμοί" 
ΞΕ n ΄ mi NS E 3 , , 

πολλῆς δὲ γώρας τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἀχροϑίνια 

820. λείπεε ἐμποιήσω. 828. δυσϑεράπευτον. 884. τὸν 

πάντα ποιοῦντα κακῶς πράττενν. 835. χοέμιξε. --- τὸν ϑυμόν. 

836. Aene ἐσομένη. 837. ὡς προτέλεια ϑυόντων ᾿ϑήνῃησι ταῖς 
Ἐρινύσι. τέλος δὲ ὃ γάμος. ret 

pov (x inseruit m), 815. ἀνταπαϑῆ, 819. ἐπεσσύμενοσ, 823. ἔπαϑον (9 in 

ras.). 828. χτέσητε Linwood. 830. δώματος Casaubonus: δωμά- 

των M. 833. μηχβάλλησ M, mut. in μηχβάλησ m. ἔπη χϑονὲ Burges. 

837. τῆσδέτ᾽ M. 
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ϑύη πρὸ παίδων xai γαμηλίου τέλους 
Ψ} Ψ 2 3x y 2 ^ ΄ , 

ἔχουσ᾽ ἐς αἰεὶ τόνδ᾽ ἐπαινέσεις λόγον. 

str. 2. ΧΟ. ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 840 

ἐμὲ παλαιόφρονα, χατά τε γᾶν οἶχεῖν 

ἀτίετον, φεῦ, μύσος. 

πνέω τοι μένος ἅπαντά τε χότον. 

οἱ οἱ δᾶ, φεῦ. 

τίς μ᾽ ὑποδύεται 845 

πλευνὰς ὀδύνα; 
bi v € 

ϑυμὸν d«e, μᾶτερ 

Δύξ. ἀπὸ γώρ με τιμᾶν δαναιᾶν ϑεῶν 

δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 
, ^ , Ἁ , ^ - , ^ c FS 

A0. ὀργὰς ξυνοίσω σοι" γεραιτέρα ydp et. 850 

xatcot μὲν σὺ χάρτ᾽ ἐμοῦ σοφωτέρα, 

φρονεῖν δὲ χἀμοὶ Ζεὺς ἔδωχεν οὐ χαχῶς. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐς ἀλλόφυλον ἐλθοῦσαι γϑόνα 
"Ὁ - Ὶ 2 ΄ ΄ , 

γῆς τῆσδ᾽ ἐρασϑήσεσϑε" προυννέπω τάδε. 
c ΄ ^ ΄ - οὑπιρρέων γὰρ τιμιώτερος χρόνος 855 

ORAN AC 

842. ἀνεκδέκητον, τιμωρεῖσϑαι μὴ δυναμένην. τὸ δὲ φεῦ διὰ μέ- 

σου ἀναφωνεξ. 848. ὀργὴν καὶ ἅπαντα χότον πνέω. 844. δᾶ: 
x n" / d τι cO. M , LA I" : /, € δὰ -- ὦ γῆ, Δωρικῶς" ὅϑεν καὶ δαμάτηρ. 848. τὴν δημοσίαν ὑπὸ ϑεῶν 

δεδομένην. 849. ot δόλοι γὰρ τῶν ϑεῶν ὡς οὐδὲν παρῇράν με / 
τῶν δημοσίων τιμῶν. 850. φέρουσα τὰς ὀργάς. 851. διὰ τὸν 

χρόνον. 853. λείπει: ὃ καὶ. 854. ἀντὲ τοῦ μεγάλοι ἔσονται 
2 "Ἢ σ 2 Ὁ - 22 5 M € 

ϑηναῖοι, ὥστε ἐπιϑυμῆσαι τῆς ἐξ αὐτῶν τιμῆς. 

898. τέλος M, v» inseruit m. 841. xarà γᾶν M, sed 878 xard τε 

γᾶν. — γᾶς οἰχεῖν vel potius γᾶν οἰχνεῖν Hermann. 842. φεῦ delendum 
videtur. 845. ὑπόδεται M, sed 877 ὑποδύεται. 846. τίς ὀδύνα πλευ- 

3 EOS 

ράς Hermann. 848. τιμᾶν δαναιᾶν L Dindorf: ES óapat«o» M 

(superscr. m). 848sq. verba ϑεῶν δυσπάλαμοι separatum efficiunt ver- 

sum in M. 849. δόλω M, ot superscr. m. 851. xai τῷ Wake- 

field. μὲν εἶ σὺ Abresch. Fort. προφερτέρα. 854. προυνέπω M, 

» inseruit m. 
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») , lod ^ AJ , 

ἔσται πολίταις τοῖσδε. χαὶ σὺ τιμίαν 

ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις ᾿βρεχγϑέως 
΄ 2 5 Fe). M , , 

τεύξῃ παρ᾽ ἀνδρῶν xat γυναιχείων στόλων, 

ὅσην παρ᾽ ἄλλων οὔποτ᾽ ἂν σγέϑοις βροτῶν. 

σὺ δ᾽ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλῃς 860 

μήϑ᾽ αἱματηρὰς ϑηγάνας, σπλάγχνων ἔλάβες 

νέων, ἀοίνοις ἐμμανεῖς ϑυμώμασιν, 

μήτ᾽ ἐξελοῦσ᾽ ὡς χαρδίαν ἀλεχτόρων 
2 - 2 - 5 - € ΄ x 
ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν ἱδρύσῃς Apr 

ἐμφύλιόν τε χαὶ πρὸς ἀλλήλους ϑρασύν. 865 

ϑυραῖος ἔστω πόλεμος, οὐ μόλις παρών, 

ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐχλείας ἔρως" 

ἐνοιχέου δ᾽ ὄρνιϑος οὐ λέγω μάχην. 
£A ́ , , 2. eet 3 c. τοιαῦϑ᾽ ἑλέσϑαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ, 

εὖ δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν, εὖ τιμωμένην 870 

χώρας μετασγεῖν τῆσδε ϑεοφιλεστάτης. 

antistr. 2. ΧΟ. ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, 

ἐμὲ παλαιόφρονα, χατά τε γᾶν οἰχεῖν 

ἀτίετον, φεῦ, μύσος. 
, /, e , , 

πνέω τοι μένος ἅπαντά τε χότον. 875 

ol oi δᾶ, φεῦ. 

861. ϑηγάνας νέων: τὰς ἀναλισχούσας τὰ νέα. 862. ὀργαῖς. 

ὅτε καὶ (οἵ addit Abresch) οἰνωϑέντες τρόπον (τινὰ addit Robort.) 

γίνονται ἐμμανεῖς. 863. ἀναπτερώσασα. μάχιμον γὰρ τὸ ὄρνεον. 
- » , " Y "Ὁ ΄ ΄ P] , 

τῶν τε ἄλλων ζῴων τὸ συγγενὲς αἰδουμένων μόνος οὐ φείδεται. 

866. ó Περσικός (Gl). — οὐ μακράν. 868. τῶν ἐνοικούντων 

πολιτῶν, ὅ ἐστιν ὁμόφυλον πόλεμον. 

858. στόλον M, στόλων m. 859. ὅσων Pauw. 860 —68 ab 

hoc loco alieni videntur. 861. αἵματηρα M, αἱματηρὰσ m. 862. dot- 

νοις Robortellus: ἀοίνουσ (accentu super a eraso) M. 863. μήτ᾽ Din- 
dorf: μηδ᾽ M. — ἐχξέουσ᾽ Musgravius. 864. ἐμοῖς f g: ἐμοῖσιν M. 

ἱδρύσῃς Ἄρη Stephanus: ἱδρύσηι χάρη (mut. in xápa) M. 867. τίσ 

M. ἐστι M, a inseruit m. 
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H 2 e , 

τίς μ᾽ ὑποδύεται 

πλευρὰς ὀδύνα: 
E »v M 

ϑυμὸν de, μᾶτερ 

Νύξ. ἀπὸ yáp με τιμᾶν δαναιᾶν ϑεῶν 880 
Ἂ , 5 5 «Y 3 , δυσπάλαμοι παρ᾽ οὐδὲν ἦραν δόλοι. 

40. οὔτοι xapoDpat σοι λέγουσα τἀγαϑά, 

ὡς μήποτ᾽ εἴπῃς πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ 

δεὸς παλαιὰ xai πολισσούγων βροτῶν 

ἄτιμος ἔορειν τοῦδ᾽ ἀπόξενος πέδου. 885 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί aot Πειϑοῦς σέβας, 
b IL 5 -“ , SY 3 ΄ γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα χαὶ ϑελχτήριον, 
^ 2 - ^ » ? b»! M Pi , σὺ δ᾽ οὖν μένοις ἄν: ei δὲ μὴ ϑέλεις μένειν, 
»v Ἃ , ^ 2 2 , , οὔ τἂν διχαίως τῇ δ᾽ ἐπιρρέποις πόλει 

μῆνίν τιν᾽ ἢ χότον τιν᾽ ἢ βλάβην στρατῷ. 890 

ἔξεστι γάο σ ὥσδε ó γϑονὸ t γάρ σοι τῆσδε γαμόρῳ γϑονὸς 
“2: , 5 * a^ / 

εἶναι διχαίως ἐς τὸ πᾶν τιμω μένγ. 

ΧΟ. ἄνασσ᾽ ᾿Αϑάνα, τίνα με φὴς ἕξειν ἕδραν; 

A0. πάσης ἀπήμον᾽ οἰζύος" δέχου δὲ σύ. 

ΧΟ. xai δὴ δέδεγμαι" τίς δέ pot τιμὴ μένει; 895 

A0. ὡς pf τιν᾽ oixoy εὐϑενεῖν ἄνευ σέϑεν. 

X0. σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε με σϑένειν τόσον: 

888. τὸ ἑξῆς. πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ xol πολισσούχων βροτῶν 

ϑεὸς παλαιὰ ἄτιμος ἔρρειν. 886. εἰ πείϑῃ τῷ μειλέγματι τῆς 

ἐμῆς γλώσσης, παράμεινον xal τῶν χαταλεχϑέντων ἀγαϑῶν μετα- 

λάμβανε" εἰ δὲ μὴ πείϑη, ἴσϑε μὴ βλάφουσα πόλιν. ; 

880. τιμᾶν δαμίαν M. 881. δόλω M, οἱ superscr. m. Post 
886 lacunam statuit Butler (numero 13 desunt duo versus). 887. uet- 

λχμα μαλϑαχτήριον Heimsoeth. 888. ϑέλησ M, εἰ superscr. m. 

889. οὐ τἂν Wellauer: οὔτ᾽ à» M. 890. τίν’ M. 991. τῆσδε 

γαμόρῳ Dobraeus: τῆδεγ᾽ ἀμοίρου M. 893. τέ M, tva m. ἕξειν 

Elmsley: ἔχειν M. 894. ànyuov M, corr. in ἀπήμον᾽ m. 895 sq. 

899sq. 902sq. paragraphi praefixae in M. 896. εὐϑενεῖν Scaliger: 
εὐσϑενεῖν M. 
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A8. 

ΧΟ. 

A8. 

X0. 

A8. 

XO. 

A0. 

str. 1. XO. 

AESCHYLI 

τῷ yàp σέβοντι συμφορὰς ὀρϑώσομεν. 
, , H ΄ xA , Ξ xat μοι πρόπαντος ἐγγύην ϑήσῃ χρόνου; 

ΝΜ) [4 B v ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ. 
δέλξειν μ᾽ ἔοιχας, xot μεϑίσταμαι χότου. 

' J / Ad e) S 8, 5 , , τοιγὰρ χατὰ γϑόν᾽ οὖσ᾽ ἐπιχτήσῃ φίλους. 

τί οὖν p' ἄνωγας τῇδ᾽ ἐφυμνῇσαι γϑονί; 

ὁποῖα νίχῃης μὴ χαχῆῇς ἐπίσχοπα᾽ 

xai ταῦτα yTÜsv ἔχ τε ποντίας δρόσου 

ἐξ οὐρανοῦ τε χἀνέμων ἀήματα 
3 3 /, » ΡΣ , , εὐηλέως πνέοντ᾽ ἐπιστείγειν γϑόνα" 

χαρπόν τε γαίας xal βοτῶν ἐπίορυτον 

ἀστοῖσιν εὐϑενοῦντα μὴ χάμνειν γρόνῳ, 

χαὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν. 

τῶν δυσσεβούντων δ᾽ ἐχφορωτέρα πέλοις. 

στέργω yp, ἀνδρὸς φιτυποίμενος δίχην, 
à m , - 2 , /, , 

τὸ τῶν διχαίων τῶνδ᾽ ἀπένϑητον γένος. 

τοιαῦτα σοὔστι. τῶν ἀρειφάτων δ᾽ ἐγὼ 

πρεπτῶν ἀγώνων οὐχ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ 
IRONIA , ΄ 5 7 - - , την ἀστύνιχον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν. 

δέξομαι Παλλάδος ξυνοιχίαν, 

οὐδ᾽ ἀτιμάσω πόλιν, 
Y M Si € ^ P4 

τὰν xal Ζεὺς ὃ παγχρατὴς Ἄρης τε 

φρούριον ϑεῶν νέμει, 

ῥυσίθωμον "EAA- 

νων ἄγαλμα δαιμόνων. 
27.3 2 A ΄ 

Qt ἐγὼ χατεύγομαι 

ϑεσπίσασα πρευμενῶς 

900 

905 

910 

915 

920 

899. προπαντὸσ M. 900. ἔξεστιν M. 901. fort. ϑέλγειν. 
904. veixye Hermann. 908. βοτῶν Stanley: βροτῶν M. 
ϑενοῦντασ M. 911. ἔχφορος σπορὰ πέλοι Weil. 912. φιτυποέίμενος 
Lobeck: φῖτυποιμένοσ M. 913. fort. ἀπανϑιστὸν. 914. paragra- 
phus praefixa in M. 

909. &ó- 
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ἐπισσύτους βίου τύχας ὀνησίμους 925 
, 5)» 5» , 

γαίας ἐξαμβρόσαι 

φαιδρὸν ἁλίου σέλας. 

A0. τάδ᾽ ἐγὼ προφρόνως τοῖσδε πολίταις 

πράσσω, μεγάλας χαὶ δυσαρέστους 
- , 

δαίμονας αὐτοῦ χατανασσαμένῃ. 980 

πάντα γὰρ αὗται τὰ χατ᾿ ἀνϑρώπους 

ἔλαχον διέπειν. 

ὃ δὲ μὴ χύρσας βαρέων τούτων 

οὐχ οἶδεν ὅϑεν πληγαὶ βιότου. 

τὰ γὰρ ix προτέρων ἀπλαχήματώά νιν 935 

πρὸς τάσδ᾽ ἀπάγει" σιγῶν δ᾽ ὄλεϑρος 

xai μέγα φωνοῦντ᾽ 

ἐγϑραῖς ὀργαῖς ἀμαϑύνει ἐχϑραῖς ὀργαῖς ἀμ et. 
E ARN m, ἊΝ ' ΄ 034 

antistr. 1. ΧΟ. δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα, 

τὰν ἐμὰν γάριν λέγω, 940 

φλογμός τ᾽ ὀμματοστερὴς φυτῶν τὸ 

μὴ περᾶν ὅρον τόπων, 

μηδ᾽ ἄχαρπος aia- 

vic ἐφερπέτω νόσυς, 

μῆλά τ᾽ εὐϑενοῦντα Πᾶν 945 

ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις 

τρέφοι γρόνῳ τεταγμένῳ" γόνος ὦ 

947. τὰ σπέρματα. 

926. ἔτ in marg. M. ἐξαμβρῦσαι Pauw. 998. πολίτασ ante corr, 

M. .  933.fort. yapozóv. 935. ἀπλαχήματά Pauw: ἀμπλαχήματά 
M. 936. σιγῶν δ᾽ Musgravius: σιγῶν M. 941. φλογμὸς fg: 

φλοιγμὸσ et in marg. £c M. τ’ addidit Turnebus. — τὸ in proximum 

versum proicit M. 942. scribendum λόπων. 945. εὐϑενοῦντα 

Πᾶν Meineke (εὐϑενοῦντα γᾶ Dobraeus): εὐϑενοῦντ᾽ ἄγαν M. 946. 
διπλοῖσιν fg: διπλοῖσ M. ἐνβρύοισ M. 947. δὲ γᾶς supplebat olim 

Hermann. 
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πλουτύγϑων ἑρμαίαν 

δαιμόνων δόσιν τίοι. 

A0. ἢ τάδ᾽ ἀχούετε, πόλεως φρούριον, . 950 

οἷ᾽ ἐπιχραίνει; μέγα γὰρ δύναται 

πόντι᾽ ᾿ξρινὺς παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 

τοῖς Ü' ὑπὸ γαῖαν, περί τ᾽ ἀνϑρώπων 

φανερῶς τελέως διαπράσσουσιν i 

τοῖς μὲν ἀοιδάς, τοῖς δ᾽ αὖ δαχρύων 955 

βίον ἀμβλωπὸν παρέχουσαι. 

str. 2. ΧΟ. ἀνδροχμῇῆτας δ᾽ ἀώ- 

poug ἀπεννέπω τύχας, 

νεανέδων τ᾽ ἐπῃηράτων 

ἀνδροτυχεῖς βιότους 960 

δότε, χύρι᾽ ἔγοντες, 

deat τ᾽ ὦ Μοῖραι 

ματροχασιγνῆται, 

δαίμονες ὀρϑονόμοι, 

παντὲ δόμῳ μετάχοινοι, 965 

παντὶ γρόνῳ δ᾽ ἐπιβριϑεῖς 

ἐνδίχοις ὁμιλίαις, 

πάντᾳ τιμιώταται ϑεῶν. 

A0. τάδε τοι γώρᾳ τὐμῇ, προφόνως 

ἐπιχραινομένων 970 

γάνυμαι" στέργω δ᾽ ὄμματα Πειϑοῦς, 

ὅτε μοι γλῶσσαν χαὶ στόμ᾽ ἐπωπᾷ 

πρὸς τάσδ᾽ ἀγρίως ἀπανηναμένας" 

948. ὃ καρπὸς ὃ ἐκ γῆς πλουτίζων. 960. ὦ ᾿ἀρεοπαγῖται. 

951. o?" ἐπιχραίνει Pauw: οἷα ἐπιχρανεῖ eraso c post pa M. 953. 9" 

delet Heimsoeth. 954. φανερῶν Casaubonus. 955. δαχρύων Ald.: 
χρύων et in marg. ἔτ M. 962. ϑεαέ τ’ ὦ Hermann: ϑεαὲ τῶν M. 

963sq. in marg. ἔτ M. 965. μετάχοινοε Turnebus: μέγα χοινοι M. 
968. πάντᾳ Canter: πάντα M. 
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ἀλλ᾽ ἐχράτησε Ζεὺς ἀγοραῖος. 

νιχᾷ δ᾽ ἀγαϑῶν 975 
y e Le ' , ἔρις ἡμετέρα διὰ παντός. 

antistr. 2. ΧΟ. τὼν δ᾽ ἄπληστον χαχῶν 

μήποτ᾽ ἐν πόλει στάσιν 
“ἃ 2] , , τᾷδ᾽ ἐπεύχομαι βρέμειν. 

μηδὲ πιοῦσα χόνις 980 

μέλαν αἷμα πολιτᾶν 

δι᾿ ὀργὰν ποινὰς 

ἀντιρόνους ἄτας 

ἁρπαλίσαι πόλεως. 

χάρματα δ᾽ ἀντιδιδοῖεν 985 

χοινοφιλεῖ διανοίᾳ, 
͵ 

xat στυγεῖν μιᾷ φρενί. 

πολλῶν γὰρ τόδ᾽ ἐν βροτοῖς ἄχος. 
Ἂν -ϑ ΄ 5 - 

A0. ἄρα φρονοῦσιν γλώσσης ἀγαϑῆς 

ὁδὸν εὑρίσχει; 990 

ἐχ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων 

μέγα χέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις. 

τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔφρονες ἀεὶ 

μέγα τιμῶντες xab γῆν xai πόλιν 

ὀρϑοδίχαιον 995 

πρέφετε πάντως διάγοντες. 

str. ὃ. ΧΟ. χαίρετε γαίρετ᾽ ἐν αἰσιμίαισι πλούτου, 

γαίρετ᾽ ἀστιχὸς λεώς, 
» e 3 4 /, ἔχταρ ἥμενοι Διός, 

981sq. in marg. ζτ M. 982. ποινὰς ex interpretamento ortum 

videtur; fort. ὀργὰν ἐχϑρὰν. 986. χοινοφιλεῖ Hermann: χοινωφελεῖ 

(o fecit ex o m) M. 989. dpa fg h: ἄρα M, ἀρὰ m. φρόνησις 
Bothe. 993. εὔφρονας Turnebus (εὐφρόνας d): εὐφράνασ M.  atei 

f gh. 996. πάντως g: πάντεσ M. 997. γαέρετε omisit M, ad- 

didit Turnebus. ἐν αἰἐσιμέαισι Butler ex marg. Askewi (ἐν αἐσιμίαισιν h): 
ἐναισιμέαισ M. 
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παρϑένου φίλας φίλοι, 1000 

σωφρονοῦντες ἐν ypóvo. 

Παλλάδος δ᾽ ὑπὸ πτεροῖς 

ὄντας ἅξεται πατήρ. 

A0. χαίρετε γὐμεῖς" προτέραν δ᾽ ἐμὲ γρὴ 

στείχειν ϑαλάμους ἀποδείξουσαν . . 1005 

πρὸς φῶς ἱερὸν τῶνδε προπομπῶν. 

ἴτε χαὶ σφαγίων τῶνδ᾽ ὑπὸ σεμνῶν 

χατὰ γῆς σύμεναι τὸ μὲν ἀτηρὸν 

χώρας κατέχειν, τὸ δὲ χερδαλέον 

πέμπειν πόλεως ἐπὶ νίχῃ. 1010 

ὑμεῖς δ᾽ ἡγεῖσϑε, πολισσοῦγοι 

παῖδες Κραναοῦ, ταῖσδε μετοίχοις. 

εἴη δ᾽ ἀγαϑῶν 

ἀγαϑὴ διάνοια πολίταις. 

antistr. 3. ΧΟ. χαίρετε, γαίρετε δ᾽ αὖϑις, ἔπη διπλοίζω, 1015 

πάντες οἱ χατὰ πτόλι, 

δαίμονές τε xat βροτοί, 

Παλλάδος πόλιν νέμον- 

cec μετοιχίαν δ᾽ ἐμὴν 

εὖ σέβοντες οὔτι μέμ- 1020 
Ἁ , Qeabe συμφορὰς βίου. 

A0. αἰνῶ τε μύϑους τῶνδε τῶν χατευγμάτων, 

πέμψω τε φέγγει λαμπάδων σελασφόρων 

εἰς τοὺς ἔνερϑε xai χάτω γϑονὸς τόπους 

ξὺν προυσπόλοισιν, αἵτε φρουροῦσιν βρέτας 1095 

1000. παρϑένου Robortellus: παρϑένουσ M. 1004. δ᾽ ἐμὲ Wake- 

field: δέ με M. 1006. προπομπῶν Bentley: πρόπομπον M. 1007. in 

marg. ἔτ M. φεγγῶν Schoemann. 1008. ἀτηρὸν Bentley: ἀτήριον M. 
1009. γώρᾳ Paley. 1011. ὁμεῖς Turnebus: ἡμεῖσ M. 1012. uecot- 

xoc; Turnebus: μέτοιχοι M. 1015. ἔπη διπλοίζω Weil: ἐπιδιπλοΐξω 

M. 1019. uoi corr. in ἐμὴν M. 1020. εὖ σέβοντες Turnebus: 

εὐσεβοῦντεσ M. 1022. τε Hermann: δὲ M. 1025. &uuzpoozó- 

λοισιν M. 
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2 , , Ψ ' , ^ τοὐμόν, διχαίως. ὄμμα γὰρ πάσης γϑονὸς 
a »j y 2) ^ 5 ' p 

Θησῆδος ἐξίχοιτ᾽ ἂν εὐχλεὴς λόγος 

παίδων γυναιχῶν χαὶ στόλος πρεσβυτίδων 
΄ 2 Ἂ - , , 

φοινιχοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσϑήμασι. 

τιμᾶτε, xai τὸ φέγγος ὁρμάσϑω πυρύς, 1080 

ὅπως ἂν εὔφρων ἥδ᾽ ὁμιλία γϑονὸς 

τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπῃ. 

ΠΡΟΠΟΉΠΟΙ. 

str. 1. βᾶτε δόμῳ. μεγάλαι φιλότιμοι 

ΜΝυχτὸς παῖδες ἄπαιδες, 

ὕπ᾽ εὔφρονι πομπᾷ -- 1035 

εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 

antislr. 1. γᾶς ὑπὸ χεύϑεσιν ὠγυγίοισιν 

τιμαῖς χαὶ ϑυσίαις πε- 

ρισέπται τύχαι τε. 

εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμί. 1040 

sir. 2. ἕλαοι δὲ xat εὐϑύφρονες γᾷ 

δεῦρ᾽ ἴτε, σεμναί, πυριδάπτῳ 

λαμπάδι τερπόμεναι χαδ' ὃδόν. 

1033. a£ προπομποέ. 

1027. θησῆδος Wakefield: ϑησηΐδοσ M. Post 1027 lacunam 
olim statuebat Hermann, cfr. argumentum huius fabulae et Harpocrat. in 

v. Εὐμενίδες: Αἰσχύλος ἐν Εὐμενέσιν εἰπὼν τὰ περὲ τὴν xpíaw τὴν Üpéa- 
του φησὶν ὡς ἣ ᾿᾿ϑηνᾶ zpabvaca τὰς "Epwüóac ὥστε μὴ χαλεπῶς ἔχειν 

[πρὸς τὸν Ῥρέστην] Κὐμενίδας ὠνόμασεν 1080. τιμᾶται M, & super 

«t Scripsit m, ut videtur, πρόβατε Paley. 1032. εὐάνδροισιν M. 

1033. IIPOTIOMIIOI schol. (προπομπὸς χορός f): chori nota praefixa in 

M. βᾶτε δόμῳ Wellauer: βάτ᾽ ἐν δόμωι M. 1034. ἄπαιδεσ ex 

ἄπαιδοσ fecit M. 1035. εὔφρονι Burney: eo9ógpov. M. 1036. 

πανδαμί (ex 1040) Schwenk: γωρεῖτε M. 1036, 1040, 1044, 1048 

praeconi tribuit Kirchhoff. 1038. τιμαῖς Hermann: xai τιμαῖσ M. 

1039. ἔτ in marg. M. 1042. σεμναὲ (9seat; Hartung. 1043. λαμ- 

πάδιε (accentus et δὲ in ras.) M. ὁδόν Boissonade: ó20» | δ᾽ M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 90 
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ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

antistr. 2. σπονδαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἔνδαιδες οἴχων 1045 

Παλλάδος ἀστοῖς" Ζεὺς ὃ πανόπτας 

οὕτω Moto τε συγχατέβα. 

ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς. 

1045. μετὰ λαμπάδων. 

1046. ἀστοῖς: Ζεὺς ὃ πανόπτας Musgravius: ἀστοῖσι Ζεὺσ παντόπ- 

τασ M. Subscriptum in M: Εὐμενίδες Αἰσχύλου. σὺν ϑω τέλος. 



Αἰσχύλου foc. 

Αἰσχύλος ὃ τραγικὸς γένει: μέν ἐστιν ϑηναῖος, Ἐλευσένεος τῶν 
δή ΓΝ E» , 2: K m 18. À ΚΣ 2 5 δῶ p μων. υἱὸς Ebgoptvovoc, Kuvsysioou ἀδελφός, ἐξ εὐπατριδῶν τὴν 
φύσιν. νέος δὲ ἤρξατο τῶν τραγῳδιῶν, καὶ πολὺ τοὺς πρὸ ξαυτοῦ 
ὑπερῇρεν κατά τε τὴν ποίησιν καὶ τὴν διάϑεσιν τῆς σχηνῆς, τήν τε 
λαμπρότητα τῆς χορηγίας xoi τὴν σκευὴν τῶν ὑποχριτῶν, τῆν τε τοῦ 

χοροῦ σεμνότητα, ὡς καὶ ἠριστοφάνης (Ran. 1004sq.): 

ἀλλ᾽ ὦ πρῶτος τῶν ᾿Βλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνὰ 
καὶ κοσμήσας τραγικὸν λῆρον. 

συνεχρόνησεν δὲ Πινδάρῳ. γεγονὼς κατὰ τὴν μ΄ ὀλυμπιάδα. γεν- 

ναῖον δὲ αὐτόν φασι καὶ μετασχεῖν τῆς ἐν Ἠαραϑῶνι μάχης σὺν 
τῷ ἀδελφῷ Κυνεγεῴῳ. τῆς τε ἐν Σαλαμῖνε ναυμαχίας σὺν τῷ νεω- 
τάτῳ τῶν ἀδελφῶν "Apewíg, καὶ τῆς ἐν Πλαταιαῖς πεξομαχέας. κατὰ 
δὲ τὴν σύνϑεσιν τῆς ποιήσεως ζηλοῖ τὸ ἁδρὸν del πλάσμα, ὀνοματο- 
ποιΐαις τε καὶ ἐπιϑέτοις, ἔτι δὲ μεταφοραῖς καὶ πᾶσι τοῖς δυναμένοις 

ὄγκον τῇ φράσει: περιϑεῖναε χρώμενος. αἵ τε διαϑέσεις τῶν δραμά- 
των οὗ πολλὰς αὐτῷ περιπετείας καὶ πλοκὰς ἔγουσιν, ὡς παρὰ τοῖς 
νεωτέροις" μόνον γὰρ ζηλοῖ τὸ βάρος περιτιϑέναι τοῖς προσώποις, 
ἀρχαῖον εἶναι χρίνων τοῦτο τὸ μέρος μεγαλοπρεπές τε καὶ ἡρωικόν, 
τὸ δὲ πανοῦργον κομφοπρεπές τε καὶ γνωμολογικὸν ἀλλότριον τῆς 
τραγῳδίας ἡγούμενος" ὥστε διὰ τὸ πλεονάξειν τῷ βάρει τῶν προ- 
σώπων χομῳδεῖται παρὰ ᾿Δριστοφάνει (ἀρίστοφςραι cum compendio m). 

ἐν μὲν γὰρ τῇ ΜΝιόβῃ Νιόβη ἕως τρέτου μέρους ἐπικαϑημένη τῷ 
τάφῳ τῶν παίδων οὐδὲν φϑέγγεται ἐγκεκαλυμμένη ἔν τε τοῖς "Ex- 
τορος λύτροις ᾿ἀχιλλεὺς ὁμοίως ἐγκεκαλυμμένος οὐ φϑέγγεται, πλὴν 

3. χυνεγείρου m, priori e superscr. « alia manus *ubro hic et infra 

12. 10. συνεχρόνησε recc.: συνεχρόνισεν m. — ἔγ΄ Casaubonus. 

ll. μαρανϑῶνε m, prius ν delevit ml. 18. πεζομαχίας recc.: vaupa- 

χίας et in marg. ex(usíucat) m. 14. dópóv m. 28. Νιόβη omisit 

m, addidit Bothe. 

30* 
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ἐν ἀρχαῖς ὀλίγα πρὸς Ἑρμὴν ἀμοιβαῖα. διὸ ἐκλογαὲ μὲν map! αὐτῷ 
τῇ κατασκευῇ διαφέρουσαι πάμπολλαι ἂν εὑρεϑεῖεν, γνῶμα: δὲ ἢ συμ- 
πάϑειαι ἢ ἄλλο τι τῶν δυναμένων εἰς δάκρυον ἀγαγεῖν οὐ πάνυ" ταῖς 

10 ὄφεσι καὶ τοῖς μύϑοι )c ἔχπληξιν τερατώδη μᾶλλον ἢ τε γὰρ ὄφεσι τοῖς μύϑοις πρὸς ἔχπληξιν τερατώδη μᾶλλον ἢ 
πρὸς ἀπάτην κέχρηται. 

ἀπῆρεν δὲ ὡς “Ἰέρωνα, κατὰ τινὰ μὲν ὑπὸ 4ϑηναίων κατασπου- 
^ ' A UC M , ». Y » ^ b! "RA - 2 
δασϑεὶς καὶ ἡσσηϑεὶς νέῳ ὄντι Σοφοκλεῖ, κατὰ δὲ ἐνίους ἐν. τῷ εἰς 

jJ 5 Ὁ ’ 5 , € 

τοὺς ἐν Παραϑῶνι τεϑνηκότας ἐλεγείῳ ἡσσηϑεὶς Σιμωνέδῃ" τὸ γὰρ 
2 - ^ Ὁ M ' 1 , ΄ ΄ 

ἐλεγεῖον πολὺ τῆς περὶ τὸ συμπαϑὲς λεπτότητος μετέχειν ϑέλει, ὃ 
M ,/5 ς » 5 ' , ii M - 

τοῦ Αἰσχύλου, ὡς ἔφαμέν, ἐστὶν ἀλλότριον. τινὲς δὲ φασὶν ἐν τῇ 

ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην εἰσαγαγόντα τὸν γορὸν τοσοῦτον 
ἐχπλῆξαι τὸν δῆμον, ὡς τὰ μὲν νήπια ἐκῴφῦξαι, τὰ δὲ ἔμβρυα ἐξαμ- 
βλωϑῆναι. ἐλθὼν τοίνυν εἰς Σικελίαν, ᾿Ιέρωνος τότε τὴν Αἴτνην κτέ 

2 ^ - ^ 4? , , ΄ ΄ ' ^ E: 
ζοντος ἐπεδείξατο τὰς Aicvatac, οἰωνιζόμενος βίον ἀγαϑὸν τοῖς cuv- 
οἰκέξουσε τὴν πόλιν. καὶ σφόδρα τῷ τυράννῳ “Ιέρωνε καὶ τοῖς [δ- 
λῴοις τιμηϑείς, ἐπιζήσας τρέτον ἔτος γηραιὸς ἐτελεύτα τοῦτον τὸν 

τρόπον. ἀετὸς γὰρ χελώνην ἁρπάσας, ὡς ἐγκρατὴς γενέσϑαι τῆς 
ἄγρας οὐχ ἴσχυεν, ἀφίησι κατὰ πετρῶν αὐτὴν συνϑλάσσων τοῦ δέρ- 
ματος, ἐνεχϑεῖσα δὲ κατὰ τοῦ ποιητοῦ φονεύει αὐτόν. γρηστηριασ- 
ϑεὶς δὲ ἦν" οὐράνιόν σε βέλος κατακτενεῖ. ἀποθανόντα δὲ ItÀQo: 

πολυτελῶς ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασι ϑάφαντες ἐτέμησαν μεγαλο- 
πρεπῶς, ἐπιγράφαντες οὕτω" 

Αϊσχύλον Εὐφορέίωνος ϑηναῖον τόδε κεύϑει p / 
μνῆμα καταφϑέμενον πυροφόροιο T£Aac: 

ἀλκὴν δ᾽ εὐδόκιμον Παραϑώνιον ἄλσος ἂν εἴποι 

xal βαϑυχαιτήεις δος ἐπιστάμενο | OUEST peus. 

εἰς τὸ μνῆμα δὲ φοιτῶντες ὅσοις ἐν τραγῳδίαις ἣν ὃ βίος ἐνήγιζόν 

9. πάμπολλαι recc.: πάμπολλοι m. 3. δάχρὺ i. e. δάχρυον m, 

δάχρυα recc. 4. in marg. ex(usíocat) m. 6. τιν (i. e. τινα) m, 

Ἴωνα F Schoell. 10 — 13 verba τὲς... ἐξαμβλωϑῆναι, quae omisit 
rec., seclusit Westermann. 18. in marg. ex(ueíocat) m. τότε recc.: 

τε m. 14. Airvaíac recc.: αἴτνας m. 15. γελωΐοις m. 16. ἐτε- 

λεύταᾶ m. 18. ἄγρας ex ἄρρας fecit m. 20. βέλος τι Bothe. — 
γελώϊοι m. 22. in marg. ἐπίγραμμα m. 23. ᾿ϑηναῖον recc.: 

ἀϑηναίων m. 24. πυροφόροιο ΠΤ λας Plut. Mor. p. 604 F: zapagó- 

poto (in zupagóporo mutavit alia manus) πέλας m. 25. ἄλσος recc.: 

ἄλλος m. 26. βαϑυχαιτήης mut. in -ἥεις, post hoc sex lit. erasit m. 

27. ἐν omisit m, suppleverunt recc. — ἐνήγέξζόν τε corr. ex ἐνηγέζονται m. 
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τε xai τὰ δράματα ὑπεχρίνοντο.  AÜrvaio: δὲ τοσοῦτον ἠγάπησαν 
Αϊσχύλον, ὡς φηφίσασϑαι μετὰ ϑάνατον αὐτοῦ τὸν βουλόμενον δι- 

δάσκειν τὰ Αἰσχύλου χορὸν λαμβάνειν. ἐβίω δὲ ἔτη ξγ΄. ἐν οἷς ἐποίη- 
σεν δράματα ο΄ καὶ ἐπὶ τούτοις σατυρικὰ ἀμφὲ τὰ ε΄. νέκας δὲ 

* , » / 2 247 EN ^ M 7 

τὰς πάσας εἴληφε τρεισκαίδεκα" οὐκ ὀλίγας δὲ μετὰ τελευτὴν víxag 

ἀπηνέγκατο. 
πρῶτος Áicyólog πάϑεσι γεννεικωτέροις τὴν τραγῳδέαν ηὔξησεν Ὄωτος P4 (OG T. ye. eo ς τῇ co yeo: υξῆσξν, 

΄ ^ , , I iT ^ » -—— P , e RAD 

τήν τε σχηνὴν ἐχόσμησεν xal τὴν ὄψιν τῶν ϑεωμένων κατέπληξε τῇ 
- ^ b ^ , ^ 

λαμπρότητι, γραφαῖς xoi μηχαναῖς, βωμοῖς τε xai τάφοις, σάλπιγξιν, 

εἰδώλοις, Ἐρινύσι, τούς τε ὑποχριτὰς χειρῖσε σκεπάσας xal τῷ σύρ- 

pact ἐξογκώσας μείζοσέ τε τοῖς κοϑόρνοις μετεωρίσας. ἐχρήσατο 
^Y [4 ^M s A 6» ESELAEANY 2L "s z Y Y SN leni eT 

δὲ ὑποκριτῇ πρώτῳ μὲν Κλεάνδρῳ, ἔπειτα xal τὸν δεύτερον αὐτῷ 
“ ΄ M "d "^ Ἁ δι [4 e ^ 5l M 

προσῆφψε Πυννίσκον τὸν Χαλχιδέα: τὸν δὲ cpícow ὑποκριτὴν αὐτὸς 

ἐξεῦρεν, ὡς δὲ Δικαίαρχος ὃ εσσήνιος, Σοφοκλῆς. τὸ δὲ ἁπλοῦν 
τῆς δραματοποιίας εἰ μέν τις πρὸς τοὺς μετ᾽ αὐτὸν λογίζοιτο, 

φαῦλον ἂν ἐκλαμβάνο: καὶ ἀπραγμάτευτον, εἰ δὲ πρὸς τοὺς ἀνω- 
τέρω, ϑαυμάσειε τῆς ἐπινοίας τὸν ποιητὴν καὶ τῆς εὑρέσεως. ὅτῳ 
δὲ Ooxs? τελεώτερος τραγῳδίας ποιητὴς Σοφοκλῆς γεγονέναι, Óp- 

ϑῶς μὲν δοχεῖ, λογιζέσϑω δὲ ὅτι πολλῷ γαλεπώτερον ἦν ἐπὶ θέσπιδε Ξ 1 i / , 

Φρυνέχῳ τε xal Χοιρέλῳ εἰς τοσόνδε μεγέϑους τὴν τραγῳδίαν npo- 
^ 02 539 Ὁ , , , , 5 ^ ΄ 5 EU r4 

ayayety ἢ ἐπὶ ΑἸσχύλῳ εἰπόντα εἰς τὴν Σοφοκλέους ἐλϑεῖν τελειότητα. 

ἐπιγέγραπται τῷ τάφῳ αὐτοῦ" 
5 “ως ἐπ 3.7 , M » αἰετοῦ ἐξ ὀνύχων βρέγμα τυπεὶς ἔϑανον. 

φασὶν ὑπὸ “Ιέρωνος ἀξιωϑέντα ἀναδιδάξαι τοὺς Πέρσας ἐν Xe 

χελίᾳ xal λίαν εὐδοκιμεῖν. 

ἐκ τῆς μουσικῆς ἱστορΐας. 

ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγῳδίαν Αἰσχύλος κρίνεται, ὅτι εἰσά- 

γε: πρόσωπα μεγάλα καὶ ἀξιόχρεα. καί τινες ἤδη τῶν τραγῳδιῶν 

4. δράμα m, von) ml. In marg. ση(μείωσαι) ὅτι οε΄ (οε΄ corr. mt 
ex oc) δράματα m. 5. τρεισχαίδεχα, ut videtur, m, τρισχαέδεχα ml. 
7. γεννιχωτέροις Blomfield: γεννιχωτάτοις m. 10. χειρῖσι Bode: γειρὲ 
m. ll. ἐξωγχωσας m. 14. ἁπλοῦν corr. ex ἀπλοῦν m. 16. 

0 

ἂν Dindorf: uà» m. 19. yaàezotep m. 20. φρονίχωι m. 22. in 

marg. ἐπίγραμμα m. 23. ἔϑαν i. e. ἔϑανον (non ἔϑανεν, quod vul- 

gatur) m. 

10 

15 

20 



10 

410 AESCHYLI VITA. 

3 m ΟἿ ΄ 5 - - ΄ [4 - ' ^ αὐτῷ διὰ μόνων οἰκονομοῦντα: ϑεῶν, καϑάπερ ot Προμηϑεῖς" τὰ yàp 
δράματα συμπληροῦσιν oí πρεσβύτατοι τῶν ϑεῶν, xal ἔστι τὰ ἀπὸ 
τῆς σκηνῆς xai τῆς ὀρχήστρας ϑεῖα πάντα πρόσωπα. - Ἰστέον ὡς οὐ 
χατὰ τὸν κοινὸν λόγον ἐν Καυκασῷ φησ: δεδέσϑαι Προμηϑέα, ἀλλὰ 
πρὸς τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασι τοῦ Ὠκεανοῦ. ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν 

"ao λεγομένων ἔστι: συμβαλεῖν (cfr. schol. ad. Prom. 1). 

τῶν ποιημάτων ἃ μέν ἐστι διεξοδικὰ καὶ διηγηματικὰ xal ἀπαγ- 
λτ - , ἃ PAN Ὁ T AJ Mi ε" , a Sx 27 5 -— n St. , 

γελτικά, ἃ δὲ Opapucixà xal μιμητικά, ἃ δὲ ἐξ ἀμφοῖν, ἃ δὲ μόνον 
δραματιχά" αὐτὰ γὰρ ἐνεργεῖ καὶ λέγει ἅμα τὰ πρόσωπα xal αὐτὰ 

τὸ κῦρος ἔγει. διὰ τοῦτο αἱ τῶν δραμάτων ἐπιγραφαὶ προγράφονται 
τοῦ ποιητοῦ" Διόβη Αἰσχύλου. “θμήρου δὲ Ἰλιάς" μικταὶ γάρ εἶσιν τοῦ ποέγτου 1 7 AtOyUAOU. EA ς μεχ-τ γὰρ sto: 

αἱ ποιήσεις αὐτῶν. 

1. διὰ μόνων Robortellus: δαιμόνων m. — ταῦτα γὰρ τὰ δράματα 

Paley. 
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Κατάλογος 
τῶν Αϊσχγύλου δραμάτων: 

ἀγαμέμνων ἀϑάμας αἰγύπτιοι αἰτναῖαι γνήσιοι 
airvaiat νόϑοι ἀμυμώνη ἀργεῖοι ἀργὼ 7, χωπαστής 
ἀταλάντη βάχχαι βασσάραι γλαῦχος πόντιος 
δαναΐδες διχτίουργοί ἔπτ᾽ ἐπὶ ϑδήβας εὐμενίδες 
ἐπίγονοι ἐλευσίνιοι ἡλιάδες ἠδωνοί δ 
ἡραχλείδης ϑρῆσσαι ϑεωροὲ ἢ ἐσϑμι- ἰφιγένεια 

ασταί 
᾿ ἐξίων ἱχέτιδες χάβειροι χαλλιστώ 
χρῆσσαι χερχύων χέρχῃ σατυριχήῇ χήρυχες 
χᾶρες ἣ εὐρώπη Adioc λέων λήμνιοι 
λυχοῦργος μέμνων μυσοί μυρμιδόνες 10 
νεανέσχοι νεμέα νηρεΐδες νιόβη 
ξάντριαι οἰδίπους ὅπλων χρίσις ὀστολόγοι 
πενϑεύς περραιβίδες πρωτεύς πέρσαι : 
πηνελόπη προπομποί προμηϑεὺς δεσμώ- προμηϑεὺς πυρφό- 

τῆς pos 
προμηϑεὺς λυόμε- πολυδέχτης σαλαμίνιοι σεμέλη ἢ δδροφό- 15 νος pot 
σίσυφος δραπέτης σφίγξ τοξότιδες τήλεφος 
τροφοί δφιπύλη φιλοχτήτης φορχίδες 
φρύχγιοι φρύγες ἢ ἕχτορος γοηφόροι d'uyoaraaía 

λύτρα 
A duyay wyoít 

V. 2, col. 4. Apr ἢ χωπευστῆής Ald., "Apyó ἢ χωπευσταί Welcker. 
9, 4. γλαυχὸς m. 4, 2. immo AtxrvovAxot. 4, 9. ἐπιϑήβας m. 
5, 4. ZÓwvoí m. 6, 1. immo Ἡραχλεῖδαι. 6, 2. ϑρήξσσαι m. 
6, 3. deó0wpot ἢ iaoptocaí m. 7, l. ttov. m. 10, 4. μυρμηδό- 
νες m. 12, 1. ξάντρικ (duabus literis, oc ut videtur, erasis) m. 
15, 3. immo Σαλαμένιαι. 15, 4. ἡ (ex ἡ corr.) ódpogópoc m. 145 0. 
l e. Διονύσου τροφοί. 

In fine catalogi addidit manus saeculi XIII haec: εἰσὲ τὰ βιβλία 
τοῦ αἰσχύλου ταῦτα: πρῶτον πέρσαι δεύτερον ἀγαμέμνων τὰ μετὰ τὴν 
ἅλωσιν τὴν Ἰλίου τρίτον χοηφόροι τέταρτον προμηϑεὺς δεσμώτης πέμπ- 
τον εὐμενέδες ἕχτον τῶν ἑπτὰ ἐπὲ ϑήβαις et in marg. eadem manus guA 

7Ó, sed rursus eadem manus in imo margine gu ' οα΄. 

tu Q a —— 

Typis Draegerianis (C. Feichtii), Berolini. 
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EDI TTOqUE S 

E Aldinam (a. 1518), Robortellianam (1552), Tur- 

nebianam (1552), Victorianam Henrici Stephani 

(1557) Aeschylum ediderunt: 

W. Canter 1580. Th. Stanley 1663. Io. Corn. de 

Pauw 1745. Brunck 1779 (Prom., Pers, Sept. adv. Th.). 

Fr. Ioa. Ga. de la Porte du Theil a. III sive 1794/5. 

Porson (ed Glasgowiensis a. 1795 Porsoni recensionem mala 

fide exhibet, editio ab ipso Porsono curata a. 1794 impressa 

est et a. 1806 in lucem prodiit). C. G. Schuetz ed. III 

1809 — 1821 (ed. I 1782— 1794, ed. II 1799 —1807, ed. 

minor 1800 et 1827). Butler 1809— 1816. Wellauer 

1823/4. Io. Fr. Boissonade 1825. W. Dindorf 1821. 

(Weigeliana 1827). 1. Scholefield 1828. I. H. Bothe 

1831 (ed. I 1805). W. Dindorf 1841— 1851. E. A. L 
Ahrens 1842. G. Hermann 1852 (ed. altera 1859). Har- 

tung 1852— 1855.  H. Weil 1858— 1867 (Partes selectae 

1881). W. Dindorf 1865. W. Dindorf 1869. R. Merkel 

1871. F. A. Paley ed. IV 1879 (ed. I 1847, II 1860, III 

1870). A. Kirchhoff 1880. H. Weil 1884. 
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APPENDIX 
AD 

EERONMbst.J-r4IEwIM. 

Separatim fabulam ediderunt Blomfield (1812), CGHaupt 
(1826), Dindorf (1830), IGriffiths (1884), GCW 
Schneider (1834), IMinckwitz (1839), LeBas et 
ThFix (1843), Schoemann (1844), Meineke (1853), 
LSchmidt (1870), FAPaley (1875), NWecklein 
(1878?). 

In hypothesi 'Eouzc δὲ παραγίνεται (ex schol. rec.) seribendum 
videtur. 

1. τηλοῦρον Reisig. In scholio ἀλλὰ ἐν τοῖς "Przaíorg πρὸς τοῖς 

τέρμασι B Foss. 9. Σιχυϑῶν ic αἷαν A Nauck. 9. ἐπεντολάς 

AF Lindàu. In scholio γρ. καὶ ἐπιτολὰς δίχα τοῦ σ. -- ἐπιστολὰς 

τὰς ἐντολάς φασιν οἱ ᾿ϑηναῖο: ex schol. rec. Heimsoeth. 4. ἃς 

Ζεὺς πατὴρ Durges. 6. ἀδαμαντίναις (ἀδαμαντίνοις Wieseler) 
πέδαις ἐν ἀρρήχτοις πέτραις Rob., ἀδαμαντίνων δεσμοῖσιν ἀρρήκτοις 

πεδῶν Stanley, ἀδαμαντέναις πέδησιν ἀρρήκτοις πέτραις G C W Schnei- 
der. Versum delet Paley. 7. τὸ σὸν γέρας γὰρ Hirschig. πυ- 
póc σέβας Wakefield. 19. τ ἐκ σφῷν MSchmidt. σοὶ μὲν 
Hartung. 129sq. in scholio τῷ γενέσϑα: Paley. 18. κοὐδὲν 
5 ^ , » » Ww , δι , , ^ » 

ἐμποδὼν μάτην ἔτε rec., χοὐδὲν ἐμποδὼν μάτην rec. ἐμποδὼν dw; 

Herm., ἐμποδὼν ματᾶν Hartung, (ἐμποδὼν ἐμοὶ olim, postea) ἐμ- 
πεδᾷ μ᾽ ἔτι Heimsoeth. 1454. συγγενῆ ϑεοῦ .. βίαν velaevuyye- 
νοῦς δεοῦ .. βίαν ex schol. rec. περιφραστικῶς elicit Francken. 
15. φάραγγι τῇ δυσχειμέρῳ Thiersch, φάραγγι τῇδε δυσχῴῳ M 

Schmidt. In scholio εἶπεν, ὧδε δὲ Dind., εἰπὼν ὧδε Paley, fort. 
εἶπε, νῦν δὲ. 16. τῶνδ᾽ ἐμοὶ Brunck. τόλμην requirit Ellendt. 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 1 
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19. γαλχεύμασιν ut semper in clausula versus (cfr. de emend. rat. 

gr. gr. p. 22) Herm. 21. οὔτε που Barth. 23. ἡμμένῳ (vel 
ἁμμένῳ) Wakefield. 28. ἀπηύρω recc. 3l. in scholio (ἢ) 
ἀτερπῇ Dind. 34. φϑέγξει. ut semper, Porson. 35. in 

scholio δὲ τῶν an potius δέ co: legendum? 897. στυγεῖς ϑεός 
Kiehl. 38. delet Kiehl. ϑνητοῖσιν ὥπασεν γέρας ANauck. 989. 
Éuyyevéc ut semper Porson et Blomf. 41. ποῖόν τι; πῶς Har- 

tung, δεινόν γε πῶς olim Weil, ὀκνοῦντα πῶς Β Meister. «42. ἀεΐ 
Brunck. αἰξέ τὲ recc. αὐαζ, τέ δὴ Elmsley. ἀεὲ σὺ δὴ νηλής τε 
Hartung. 46. ὡς ἁπλῶς φράσα: Hartung. 49. ἐπρώϑη 

Abresch, ἐτάχϑη Schaefer, ἐχράνϑη Reisig, ἐφράχϑηῃ Caesar, ἐπράϑη 
vel ἀπρακτεῖ Wieseler, ἐπώχϑη Merkel, ἀπεχϑῇ Fritzsche. ἄπρακτ᾽ 
ἣν πληϑύωσει κοέρανοι olim Bothe, ἐπράχϑη ϑεοῖσι πλὴν τοῦ χοιρανεῖν 

Meissner, ἐπράχϑη Ζηνὶ ϑεοῖσε olim Weil. Scholium ἐτυπώϑη ad lec- 
tionem ἐπλάσϑη pertinere censet Paley. 4954. πάραυτα πρᾶσσε 

πλὴν ϑεούς τι κερτομεῖν- ἐλευϑερῶν γάρ σ᾽ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός 
Lowinski. 9l. τοῖσδέ τ᾿ vel potius τοισίδ᾽ οὐδὲν Elmsley, τοῖσδ᾽ 
ἔτ᾽ (vel τοισέδ᾽ ) οὐδὲν Reisig, καὶ τοῖσδ᾽ οὐδὲν Blomf., κοὐδὲν τοῖσδ᾽ 

ἔτ᾽ Wellauer, τοῖσδέ γ᾽ οὐδὲν Hartung, τοῖσδέ τ᾽ οὐδὲν Meineke, 
τοῖς δ᾽ ἐγ᾽ οὐδὲν Heinze, τοῖσδ᾽ ἐγὼ οὐδὲν MSchmidt. ἔγνωχα 

χαὐτός" οὐδ᾽ ἕν Burges. ἔγνωκα κἀγώ Koechly, ἔγνωκα" τίς δ᾽ 

o0; Weil. 52. δεσμὰ τῷδε recc. 55. (ἐγχράτει, σϑένου 
Wakefield). 56. ϑενων Pauw, ϑείας Bothe. 60. δυσεχ- 

βλήτως rec. unde δυσεχβόλως Heimsoeth. 64. νειν σφηνὸς αὐὖ- 

ϑάδει γνάϑῳ Garbitius. 66. σῶν ὅσον στένω Heimsoeth (debe- 
bat σῶν σ᾽ 600v στένω). 67. in scholio ἀποδοῦναι: Paley. 71. 

πλευροῖς Burges. 75. χρόνῳ recc. 71. τοῦδ᾽ ἔργου Heim- 
soeth. 78. co: olim Bothe. 80. ἐπίπλησσ᾽ ἐμοί Paley. 
83. προστίϑη Blomt. 85. in scholio χαὶ delet Kirchhoff. //oo- 
μηδεὺς γὰρ ὃ προορῶν τὰ μήδεα καὶ τροπῇ τοῦ ὃ εἰς 9 Προμηϑεύς 

schol. rec. 86. προμηϑέας Elmsley. 87. τύχης Ὑ600. 89 sq. 
πηγαΐ τε ποταμῶν ποντίων τε χυμάτων νήρεϑμον ἀγκάλισμα A Nauck. 

90. (γ᾽ ἔλασμα Pauw), ἀγέλασμα Tyrwhitt, κάχλασμα Toup. 91]. 
πάνοπτον Stanley. 98. (οἴχεσιν ἐν αἰκέαις Bothe). 94. τρισ- 

μυριετῇ Oberdick. In scholio ἐν γὰρ τῷ λυομένῳ Welcker, δεδή- 

σεσϑαι Kvicala. 97. δεσμὸν A Matthiae. 98. a? αἱ recc. 
99. πῇ πότε W. 

100. τέρμα recc. τέρμα τοιῶνδ᾽ Elmsley, τέρμα τε τῶνδ᾽ Blomf. 
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τέρματι τῶνδ᾽ ἐπικέλσαε Coenen. 102. οὐδ᾽ ἐμοὲ Brunck. 106. 

in scholio οὐδὲ μὴν ἐλέγχειν Paley. οὔτε μὴ ἐλέγχειν ex οὔτε μὴ σιγᾶν 
et οὔτε λέγειν repetit Heimsoeth. ^ 107. τ᾿ iuo? Brunck. [109, 
ϑηράσας Canter, δωροῦμαι Heimsoeth. 111. πέφυχε Ald. 112. 

coíag δὲ Winckelmann, τοιόσδε Raspe. ἀπλακημάτων Porson (ut sem- 

per). li2sq. delet Paley. 118. πασσαλευτὸὺς recc., πεπασσαλευ- 
μένος Rob., πασσαλευτὸς ov Turnebus, προσπεπαρμένος Dindorf, προσ- 

παρτὸς πέτρᾳ olim Weil. δεσμοῖς πεπασσαλευμένος CG Haupt. 115 

— 117 choro tribuit Arnaldus. 115. τίς ὀμφὰ ANauck. 116. μ᾽ 
ἄφραστος Blaydes. 118. τερμόνιόν (ctc) Pauw. τερμόνεον {τόνδε 
πάγον Butler. {τίς ἵκετ᾽ αἴας τόνδε τέρμιον πάγον; Dind., ἕκετο 
{τόνδε τερμόνεον ἐπὶ πάγον CF Mueller. πάγον {τίς ὦν;» olim 
Fritzsche, qui nune tentat: {τίνα πρόφασιν ἔγων, ὅστις ἄρ᾽ ἐγγὺς 
ἦν.) ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον πόνων ἐμῶν (iov) ϑεωρός. In scho- 
lio οὗ (οὔ om. Rob.) ἐγὼ πρὸς τὸ πέρας Rob. et Vict. 120. δύσ- 

ποτμὸον ϑέαν Burges. 193. οἰσοιχνοῦσιν Blomf. 180. in 
scholio ἠράσϑη .. ὑπὸ τοῦ τραγικοῦ CGHaupt, ἠρέσϑησαν .. αὐτοῦ 
oí τραγικοί Heimsoeth, »οὐκ αὖ μ᾽’ ἐάσεις μεϑύοντ᾽ | οἰκόνδ᾽ ἀπελ- 
Üsty« Paley. 138. uo: olim Bothe. 189. ϑαλερῶπιν olim 

Butler. In scholio τὴν delet Paley. 142. πουλυτέκνου Kiehl. 

144 sq. παῖδε € et TS eieiebat Weil. 146. δέρχϑητ᾽, ἐσέ 
δεσϑέ μ᾽ recc., δέρχϑητέ u' ἴδεσϑ᾽ Burges. 147. προσπαρτός 

rec. προσπαρτὸς (ἐγὼν Dind. 149. ὀὁτλήσω Naber. 15605ᾳ. φο- 
βεροῖς ἐμοῖσε δ᾽ Hartung. 153. »M scripserat nisi fallor &ie:- 
δοῦσα h. e. εἰσιδοῦσαν« Vitelli, εἰσιδοῦσε vel εἰσιδοῦσιν vel εἰσιδούσῃ 

rece., εἰσιδούσᾳ "Turn. 154. »zécpot prima m., πέτραις secunda« 

Cobet, »zézoa:. mut. « m. rec. in πέτραις« Duebner sibi videbatur 
legere in M, eum et Merkel πὶ érpata primae manui tribuat et Vi- 

tellio manus recens non πέτραι in πέτραισ mutavisse, sed nihil nisi 

evanidam literam finalem c repinxisse videatur. πέτρᾳ aliquot recc. 

1l54sq. πέτρᾳ... τᾷδ᾽ Ehmsley. 158. νεοχμοὺς... νόμους olim 
Schuetz. 159. (ἄϑετα vel ἄϑεσμα Pauw). Ante 161 fort. ex- 

cidit φεῦ φεῦ. 164. ἀλύτως ἀγρίοις Reisig. 165. ὡς μήποτε 

ϑεὸς μηδεὶς ἄλλος Elmsley, ὡς μήποτέ τις μήτε ϑεός τις Hermann. 

Quia M. pro ἄλλοσ à prima manu, avoo (i. e. ἄνϑρωπος) habere rettu- 

lerat Duebner, coniecit μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν Dind., μήτε ϑεὸς 
μήτξε τις ἀνδρῶν olim W. 165sq. ὡς μή τις ϑεὸς τοῖσδ᾽ ἐπε- 
γήϑει Reisig. 166. ἐγεγήϑε: Elmsley, ἐπέγηϑεν olim Dindorf. 

1* 
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167. χήνυγμ᾽ Stephanus. χίνυγμα τάλας Elmsley. 168. iz 

χάρμα rece. πεπονϑδὼς schol. legisse videtur Paleio. 171. ξυνασ- 
χαλεῖ rec. (et L Dindorf). ^ 179. δίχα γ᾽ ἑνός recc., δίχα γοῦν &vóc 
Herm. 178. ἐπὶ κότοις Bothe. 174. τιϑέμενος Pauw. {τὸνν 
ἄγναμπτον Morell, {μάλ᾽ ἄγναμπτον Butler. ἄκναφον Dind., dozpag7, 

Herm., ἀκνάμπετον (ex Hesych. àxavOóv* ἄγναμπτον, ubi ἀκνάμπετον 
γόον: ἄγναμπτον corrigit) HL Ahrens. ἄγναμπτον (70v) Arnaldus, ἄγ- 
γαμπτον (0v) Winckelmann. 181. αἰκιζόμενος Wakefield. ^ 183. 
τὸ χενὸν βούλευμ᾽ Weil. 185. καίτοι μ᾽ οὐ rec. 189. ϑεσ- 
μῶν Wakefield. 196. ó£ó.« δ᾽ Porson, δέδιά γ᾽ Bothe, δέδε᾽ 
ἄρ᾽ Wellauer. 197. πᾷ πότε W. 

208. aut ὀΐω aut ἔμπας eiciendum censuit Stanley. Post ὀΐω 
lacunam statuit Scholefield, item, o& scribens, Herm. οἴω {πάλιν a9» 

Reisig, οἴω, (μαλακῶς, GC WSchneider, (Zuzac) οἴῳ Stuerenburg. 
Post 205 lacunam statuit Weil. 208. σπεύδοντι 60^ Porson. 
209. γεγώνησον λόγον Burges. 212. λόγου Verrall. 215. in 
scholio τοῦτο συναπτέον {τῷδ Dind. 218. ἀνάσσῃ recc. 219. 
delet ANauck. — 224. ἀμοχϑεὶτοοο. 9295. ἅπαξ, νόμον θέμις Pauw. 
Inter 225 et 226 versum excidisse putat Reisig. 220. διπλῶν Óvo- 

μάτων Burges. Versum delet Schuetz. 227. χρανοῖτο Elmsley. 

229. (ὑπερέξοντας Turn.), πελωρέους Reisig, κρατήσοντας Wellauer, 
ὑπειρόχους Wunder, ὑπερτέρους Herm., προέξοντας Fritzsche. Ver- 
sum delet Hirschig. 281. τοπάν C GHaupt. 932. uox τῶν 
Naber. 238. προσλαβόντα recc. In scholio τὴν μητέρα Paley. 
239. χαχκαῖσι τιμαῖς et ἀντημείψατο recc. 240 54. delet A Nauck 
(mallem unum 241 abicere). 244. ἐπεὶ τάχιστα Hirschig. 45. 
ἐκαδϑέζετ᾽ Heath. νέμεν Stanley. — 250. τοισίδ᾽ Elmsley. — 251. ἐξε- 

ρυσάμην recc. 252. τοῦ μὴ recc. 258. κνάπτομα: Musgr. 
255 interpolatus videtur Dindorfio. ἐν οἴχτῳ ϑέμενος, εἶτ᾽ οἴκτου 

τυχεῖν ANauck. ταὐτοῦ τυχεῖν Paley. 259. ξυνασχαλεξ LDin- 
dorf. 262. καὶ μὴ φίλοις Mitschenko. φίλοισιν recc. ἐλεινὸς 
εἰσορᾶν φίλοις vel potius φέλοεσιν οἰκτρὸς εἰσορᾶν Herm. 264. ϑνη- 
τούς γ᾽ ἔπαυσα recc., ϑνητούς γε παύσας Hermann. προσόύσσεσϑαε 

Keck. 266. κατοικέσας Nicephorus ad Synes. p.403. 269. φλο- 
γωπὸν φῶς Meineke. 272. αἰχίζεταί γε O Ribbeck, αἐκέζεταέ σε 

Blaydes. 974. οὐχ ἄλλοτ᾽ Wieseler. 978. ἄϑλων recc. 

279. ἐλαφρὸς Kiehl. πραγμάτων Heimsoeth. 281. πράσσοντας" 
εὖ δὲ ταῦϑ᾽ Elmsley, πράσσοντας" εὖ ᾿γὼ ταῦϑ᾽ Jacobs, πράσσον- 
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τας" 7; yo ταῦϑ᾽ Bothe, πράσσοντας" αὐτὸς ταῦϑ᾽ Reisig, πράσσον- 

cac: ὧδε (vel ἐν δὲ) ταῦϑ᾽ GO WSchneider, πράσσοντας: ὅδε δὲ 

ταῦϑ᾽ Wieseler. 289. ϑνητοῖς δ᾽ rece. εὅρόμην αὐτὸς Kiehl. 
284. ποιναῖς ὠόμην τοίαισέ γε et 286. τυχεῖν τ CGHaupt. τοιαι- 
σίδε et 986. τυχὼν Elmsley. 284— 286 interpolatos iudicat 

Kiehl. 285. πεδάρσιον Toup. 287. xaícor rec. 291. zuxvá 

cot vel πανταχοῖ Weil, πανταχῇ, postea πάντα τοι Herwerden. Scholii 

verba καὶ (yàp τὰ πάντα. . βούλομαι refert ad v. 289 Paley. 

299. ἄλλοτ᾽ ἄλλῳ Francken. Schol aut ἄλλῳ aut ἄλλο legisse 
videtur Paleio. 298. in scholio πελάσω Paley. 

301 delet Kiehl. 307. ἔστ᾽ ἂν óc» Madvig, (ἔσϑ᾽ ὅτῳ 
ἂν Herwerden). μεέζον᾽ ἂν οἶκτον Wakefield, μεέζον᾽ ἂν ὥραν Burges. 

314. ἔα] τί χρῆμα λεύσσω; Dind. 9818. 7 corr. in ἢ vel ἢ corr. 
in ἦ olim referebant ex M. 3290. 0£oxou, ϑέασαι Meineke. 
329. ὄχλον Doederlein, ὄτλον olim Meineke. ^ 399sq. πολὺν zapóvc 

μόχϑον (μόχϑον rece.) MHaupt, γόλου παρόντα μύχϑον Lowinski, 
χόλον παρόντ᾽ ἄμοχϑον LSchmidt, πικρὸν παρόντα μόχϑον Weil. 

330. μόχϑων παρόντων Blomf. 333. scholii verba γνωμεκῶς δὲ 
φησὶ ad 988sq. pertinere putat Oberdick. 942. (ν᾽ ἂν δύνω- 

poc Reisig). 345. προσγένεται rece. 946. αἰχέας Wakefield. 

In scholio inter ὅτε et τὰ ez? σαυτῷ (sic enim corrigit) lacunam sta- 

tuit idem. 947. πόνων μετασχεῖν Weil. 347 — 49 delet Kiehl. 

348. scholiasta καὶ νῦν ἐάσω vel potius νῦν δ᾽ οὐκ ἐάσω legisse 

videtur Paleio. 350. πημανϑῇς μολών F WSchmidt. 358. óp- 
μωμένῳ aut ἀποσπάσῃς Hartung. μηθαμῶς μ᾽ recc. 356. ἐπαι- 

γῶν οὐδαμῇ Valeken. 9859. ἅττα καὶ πονεῖν olim Bothe. ^ 361.00 
xs? Hirschig. οὕνεχα ex Dawesii praecepto vulgatur. 362. πη- 

μονὰς κυρεῖν Weil. 363 —88 Oceano tribuunt etiam recc., 

363 —86 Oceano tribuit Vendel-Heyl, item Wieseler, 363 — 81 

Oceano, reliqua Prometheo vindicat, lacunam ante v. 382 statuens, 

Bergk. 964. πρὸς ἑἕσπέρου (vel ἑσπέρας) τόπους Spanheim, 
πρὸς ἑσπέροις τόποις Valcken., ὕστις ἑσπέρους τόπους Elmsley, προσ- 

εσπέροις τύποις Dergk. ὅστ᾽ ἐς ἑσπέρους Menge. 3655sq. χέων... 

ἐρείδων ἄχϑος P Petit. 366. opo» Rob. 369. ἑἕκατοντα- 
xpa»ov olim Herm. 370. 7υφῶν᾽ ἅπασιν ὕστις ἀντέστη Elmsley, 
(ϑοῦρον Τυφὼν ὃς πᾶσιν ἀντέστη repudiat Butler), Τυφῶνα ϑῆρ᾽ 
ὃς πᾶσιν ἀντέστη Durges. μόνος ὃς ἀντέστη Butler. ὅστις ἀντέστη 

(deleto πᾶσιν) Gaisford, πᾶσιν ὃς ἀνέστη Wunderlich, πᾶσιν ἀντέστη 
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anonymus, (πᾶσιν ὃς ἔστη Lindau), ποσὶν ὃς ἀντέστη amicus Words- 
worthi, πᾶσιν ὃς προύστη olim Lobeck, πᾶς ὃς vel στάσιν ὃς ἀν- 
τέστη GC WSchneider, πάλιν vel χάσιν, ὃς ἀντέστη Wieseler, παῖς 
ὃς ἀντέστη Kvicala, πᾶσιν ὅς γ᾽ ἔστῃ Szelinski, εἰς ὃς ἀντέστη 
Weil Inter πᾶσιν ὃς et ἀντέστη lacunam statuit Naeke. πᾶσι 
ϑεοῖς ἀντηρέτην, cum Weilio post ἢ. v. lacunam statuens, L Schmidt. 

Versum spurium iudicat Paley. 971. συρίξζον Paley. φρόνον rece. 

874. ἄγριον recc., ἀγρύπνου Potter, ἀγρέπουν Wieseler. 5875. ἐχ- 
φυσῶν φλόγα Heimsoeth. 380. in scholio δεομετὰ ex Latino 
interpretamento »freto dirimente« fluxisse videtur Paleio. 385. 

λευρὰς recc. 387. δεινοῖς Pauw. ἄπληστος Gedike, ἀπλάστοις 
olim Bothe. ἀπλάστου edidit Schuetz addens »nisi malis ἀπλάτου 
pro ἀπλήτου«. Versum delet Kiehl. 388 delebat olim Bothe. 
Ante 389 lacunam statuit Reisig. 393. οὐχ. ὧν Προμηϑεύς 
anonymus. 394. ὀργῆς νοσοῦσιν Reisig, ὀργῆς ζεούσης Dind., 

ὀργῆς vel σφριγώσης (et 396 σφυδῶντα) vel βρυούσης Herm., gpe- 
vóc νοσούσης Weil. 396. σφυδῶντα olim ex M referebatur 
(cfr. σφαδάξουσαν xai ζέουσαν Themist. or. VII p. 98, gravescens 

vulnus Cic. Tusc. III 31). 397. προμηϑεῖσϑαι schol. ut videtur 
et recc. τολμᾶν πιϑεῖν Oberdick. Ante 899 versum (δρῶ * 5) 
excidisse putat Reisig. 

400. -7vós τὴν νόσον rec. 402. μεῖζον δοκήσει Weil. 0óxet σὺ 
Herm. 404. γὰρ oi Kiehl. 406. τοῦτον Naber. 410. λευρὰν rec. 
4155. δ᾽ et λειβομένα delevit, seribens 417 ἔτεγξε ut est in rec., 
Heath. δακχρυσισταχτὶ δ᾽ olim, postea δαχρυσίστακτον ἀπ᾿ ὄσσων ῥα- 

δινῶν δ᾽ εὐβομένα Herm., δαχρυσιστάκτων δ᾽ ἀπ᾿ xcé. GC W Schneider, 
δακρυσίστακτον ἀπ᾿ ὄσσων δ᾽ ἀδινὸν λειβομένα Weil. 416. 5aó:- 

và» Hartung. In scholio o/77z«: aut οἴχεται (dÀÀovptov) Paley. 
417. vozía:z Turn. 418. Ζεὺς δ᾽ Rob. 491. ἀρχάν Wake- 
field. 422. δ᾽ δε Wakefield. 424. χἀργαιοπρεπῇῆ (et 425 
στένουσα) Heath. φ{μεγάλαν xa?) μεγαλοσχήμονα CG Haupt. μεγα- 

λοσχήμων (usyáoyruov) ἅτ᾽ ἀρχαιοπρεπῇ ἃ C W Schneider, {μεγάλως 
To? μεγαλοσχήμονα κἀρχαιοπρεπῇ Fritzsche, μεγάλοις σχισμοῖσιν 

ἀρχαιοπρεπῇ Badham. 425. στένουσα recc. {δαχρυχέει στέ- 
νουσα Hermann. περϑομέναν supplet Dind., πολλὰ πρέπει Enger, 

τ᾽ ἐσχατιαὶ Weil, 8" ἑσπέριοι W., δυρόμενο: Fritzsche. 427. óró- 
σο: xácotxov Hartung. 430. χάμνουσ᾽ ἅμα ϑνατοΐ (et 421 ἐν- 
δεικνύε:) Hartung. 452. μάχαις recc., μάχαν Rob. 484. ἐσ- 



AD PROMETHEVM VINCTVM. 1 

χατον πόρον recc. 436. βαρίας Boissonade, βάριες Burges, 
Χαλυβίας Schuetz, Ἡραμέας Wieseler, Σαρματᾶν (olim } ἄβιοι) Herm., 
Apíac τ᾿ Martin, Apíac τ᾽ vel Κἀρίας Hartung, Ἰβερίας ALudwig, 
“Χαλκίδος Heimsoeth, Azoíov B Foss. 438. πύλας Burges, λέ- 
zac Wieseler. νέμονται recc. — 441— 46 — 447 — 51 statuit Herm. 
441. μόνον μόνον δὴ πρόσϑε et ex Ald. σοῦ ἄλλων Lachmann. δὲ 
recc. ἐν πόνοις omittebat Schuetz. πόνοισιν Burney. 441sqq. μό- 

voy δὲ πρόσϑεν ἐν πόνοις | δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις Τιτᾶνα λύ! pac 

ἐσειδόμαν ϑεῶν (ϑεῶν recc.) | Ἄτλαντος ὑπέρογον σϑένος xpacatóv, | 
(ὃς γᾶν» οὐράνιόν τε πόλον | νώτοις ὑποστεγάξει. post 447 (olim 

449 post μυχός) lacunam statuens, Herm., μόνον δὲ πρόσϑεν ἐν πό- 
γοις εἰδόμαν ϑεῶν δαμέντ᾽ Ἄτλαντος ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν, ὃς 

γᾶν οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεγάξει Heimsoeth, μόνον δὲ πρόσ- 

Bev ἄλλον ἐντόνοις δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις τε T'rüva λύμαις εἰσει- 

δόμαν χτέ. Madvig, 441 — 446 delet Badham, fort. μόνον δὲ πρόσ- 

ϑὲν ἐν πόνοισιν δαμέντ᾽ ἐσειδόμαν | ϑεῶν ὃς ὑπέροχον σϑένος xpa- 
ταιὸν | γαέας οὐράνιόν τε πόλον στέγων ὑποστενάζξει. 442. ὃμα- 

τὸν Conradt. δαμέντ᾽ ἀκάμπτοις Weil. 44254ᾳ. δαμέντα δυσ- 
πόνοις (deleto ἀδαμαντοδέτοις) olim Hermann. δαμέντ᾽ ἀκαμάτοις 
εἰσιδόμαν ϑεὸν O Ribbeck. 449 sqq. δαμέντ᾽ ἀκμάτοις εἰσιδόμαν 
ϑεόν, ὃς {γᾶςΣ αἰὲν... νώτοις ὑποστέγων στενάξει olim W. 443 sqq. 
εἰσιδόμαν ϑεύϑεν Ἄτλαντος αἰὲν .. οὐράνιον πόλον ὃς νώτοις ὑποστε- 

γάξει IPflugk. 444. ὃς αἷαν ὑπειρέχων olim Schuetz. αἶὲν 

(αἴας» Minckwitz. ὑπερέχει Paley. 444 5.4. "AcAav8", ὃς αἰὲν 
ὑπέροχον χϑονὸς κατερείδων οὐράνιον τε πόλον νώτοις ὑποστενάξει 

Schuetz, Ἄτλαντος αἰὲν ὑπεέροχον .. νώτοις ὑποστενάξει Reisig, 4τ- 

λαν, ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν {γᾶςΣ οὐράνιόν τε πόλον νώ- 
τοις ὀχῶν στενάξει: Dind., ἤἌτλανϑ᾽ ὃς αἱὲν ὑπερέχων χϑονὸς χρα- 

ταιὸν χτέ. Halm, Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος κρατῶν γάξον 
οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποστεγάξει Meineke, "4c4av8^, ὃς αἰὲν 

ὑπέροχον σϑένος χρατύνων οὐράνιόν τε πόλον φέρων νώτοις ὑποστε- 
νάξει Hartung. 445. κραταιῶν vel χρατύνων olim Schuetz, καρ- 

ταίνων vel χραδαίνων olim Hermann. χραταιὸν οὐρανοῦ πόλον But- 
ler. 445sq. χρατύνων (yüg) .. ἐπιστενάξε: Fritzsche. 446. 
ὥμοις Stanley. νώτοις. ἐρείδων vel νώτοις φέρων vel νωτέσας vel 
νώτοις ἀνέχων vel νώτοισιν ὑποβαστάξων olim Schuetz. νώτοις ὑπο- 

στηρίζει olim, postea νώτοις ὑπὼν στενάξε: Bothe. νώτοισι βαστά- 
ἕξων ὑποστενάξε: Butler. 447. βοᾷ δὴ .. κλύδων {πέριξ ἀεέρε- 
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ταῦ Weil. ^ 447— 51 ante 441 reponit O Ribbeck. 448. ξυμ- 
πονῶν olim Schuetz, ξυνεμπιτνῶν Lachmann. 449. χελαινὸς 
Ἄϊδος δ᾽ Dindorf. ἐμβρέμε: Heimsoeth. 449sq. χελαινὸς Ἄϊδος 
ὑποβρέμει μυχός τε παγαΐί 8᾽ Lachmann. 451. (ϑρηνοῦσιν vel 
πενϑοῦσεν vel potius) ἀλγοῦσιν Heimsoeth, ἀχοῦσιν Weil. 454. 
προσσελλούμενον rec. προυγελούμενον Bentley, (προσηλωμένον Stan- 
ley), προσνελούμενον Dawes, προσσφηνούμενον vel προσστηλού- 
μενον Pauw, (ye) προσελούμενον vel (ye) προσηλωμένον Heath, 
προσσελούμενον Dobree, προξενούμενον vel προυξενωμένον olim 
Butler, προσσελούμενον Minckwitz. 457. κἂν aut εἰδυέαισιν ἐν 
Abresch. 458. τὰ δὲ βροτοῖς δωρήματα F WSchmidt, τὰν 
βροτοῖσι δ᾽ ἔργματα MHerwerden. δὲ πταίσματα rec., δ᾽ εὑρή- 
ματα Heath, δὲ πράγματα Meineke, δ᾽ ἡγήματα (vel δ᾽ ὁρμήματα 
vel δ᾽ αὐχήματα) Keck. 461. ἀνϑρώπων Wakefield. 462. 
ἔννοιαν Wakefield, εὔσοιαν Meineke. 465. μακρὸν γρόνον recc. 
466. κοὔτε Porson. 467. οὔϑ᾽ ὑλουργίαν Reiz. 468. iz 
σορο: Pauw. 472. γνώμης τροπῶν Verrall. 473. in scho- 
lio Παλαμήδει Cobet, προσῆφψαν Abresch, ἴσως δὲ κἀκεώῳ llpopz- 
ϑεὺς Heimsoeth, ἔσως δὲ χἀχεῖνος ἐκ Προμηϑέως (cfr. schol. rec. 
ἤσως δὲ κἀχεῖνος ὑπὸ Προμηϑέως ἔμαϑε ταῦτα) Paley, fort. ἔσως 
δὲ χοινωνῷ Προμηϑέως. 414. δυσχρέτους ὁδούς Stob. Ecl. I 1, 
óuaxpfcoug φύσεις Hermann. Scholii verba οἷον... ποιεῖ ad 470 spec- 
tare putat Vitelli. 475 — 77 hinc eiectos ad Aeschyli Palamedem 
refert Kiehl. 476. σύνϑεσιν Stob. fl. LXXXI 1. 477. μνή- 
μὴης Hemsterh. 479. δουλεύσοντα Kirchhoff. σήμασιν Tan. Faber, 
κέντροισιν Brunck. 488 5.4. πέπονθας... πῆμ᾽ ἀποσφαλεὶς φρε- 
νῶν πλάνῃ (πλάνῃ recc.) Brunck, πέπονθας... πῆμ᾽ ἀποσφαλείς φρε- 
νῶν, κακὸς 0 .. νόσον πεσὼν | (xaxoiz) ἀϑυμεῖς Hermann. ἀχὲς 
πῆμ᾽ Dawes, εἰκὸς πῆμ᾽ Hartung, ἀπιϑὲς πῆμ᾽ Weil. αὐκὲς πεπον- 
ϑὼς πῆμ᾽ Heimsoeth, αἰκὲς πέπονθας πῆμ᾽ Herwerden. 489. πλανᾷ 
κακὸς δ᾽ ἰατρός, ὅστις (ὅστις rece.) α ΟὟ Schneider. χαχοῖς Con- 
radt. 491. εὑρεῖν ὅτοις (vel οἵοις) εἰ ANauck. ἐάσιμον recc., 
ἐατέον Hartung, ἐκτὸς εἰ Herwerden. 492. ϑαυμάσεις recc. 
496. οὐ ποτιστόν recc., οὔτε πιστόν rec. οὐδὲ παστόν olim Gaul- 
min. 499. (ἐξαμύνωνται Blomf.). 

900.0: recc. ^ 505. δεξιοὶ φορὰν Heimsoeth. ^— 506. εὐώνυ- 
^ot rec. 507. (ἀλλήλοις Wakefield). 509. (τελειότητα Casaub.). 

509 — 511. σπλάγχνων τε χροιὰν ποικέλην τ᾿ εὐμορφίαν (ceteris deletis) 
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Conradt. Post 510 versum excidisse censet Herm. 511. γο- 

λῆς τε ποικέλην λοβοῦ τ᾿ Heimsoeth. 512. γάμ᾽ ἄχραν Reisig, 
, » » , 5 »w5 »v Ξ Ἂ 

σύν τ᾽ ἄκραν (mallem συγχαλυπτά τ᾿ ἠδ᾽ ἄκραν) Hartung, xác 

ἄκραν Blaydes. Fortasse verba exciderunt inter xa? μακρὰν {κέρ- 

xov) et ζἄκρανΣ ὀσφῦν. 514. in scholio γνῶσιν καϑ᾽ ὁδὸν Da- 

vies. ἀπάργεμα lacobs. In scholio fort. παρὰ τὸ ἄργεμον. Post 
519 versum intercidisse opinatur Weil. 520. »si quid mutan- 

dum, conicerem σάφ᾽ ἔσϑις Blomf. οὐδ᾽ àv . . ϑέλῃ Brunck, οὐδ᾽ εἰ. 

ϑέλοι Hartung. 521. πολλὰ συλλήβδην A Nauck. μάϑοις recc. 
594. ἀκήδει, δυστυχοῦντας Wieseler. 595. εἰμ᾽ ix τῶνδε, τῶν 
δεσμῶν σ᾽ ἔτι Hartung. ἐκ λόγων scholiasta legisse videtur Paleio. 

595sq. δεσμῶν Διὸς .. ἰσχύσειν ἔτι Wakefield. 526. ἐσχύσειν 

τινός Pauw. 5297. ταύτῃ μ᾽ aica Keck. μοῖρα τῷ τελεσφύρῳ 
Wieseler. 529'/sq. οὐ ταῦτα ταύτῃ, Moto! ὕπως τελεσφόρος 

κράνῃ, πέπρωτα: olim Wieseler, οὐ ταῦτα ταύτῃ, Ποῦραν ὡς τελεσ- 

φόρον χρᾶναε (vel Mozp' ὅπως τελεσφόρος χράνγ). πέπρωται scho- 

liasta legisse videtur Paleio. 529. χναφϑεὶς Naber. 532. cpís- 

oucor Wieseler. 533. ἄρ᾽ ó rec. γὰρ ὃ Butler. 536. οὐκ 

ἂν πύϑοιο vel οὐκέτ᾽ ἂν πύϑοιο vel οὐκ ἂν ἐχπύϑοιο recc. Fort. 

νῦν τοῦτ᾽ ἂν οὐ πύϑοιο. 531. οὔ που Paley. 538. τοῦτον 
οὐδαμῶς Heimsoeth. οὐδέπω Paley. 545sqq. ϑεοῦ ᾿ς ὁσίας ϑοί- 

νας . . βουφόνους Wieseler. 541 sq. Oxsavoto Turn. παρὰ πατρὸς 

πόρον ἄσβεστον Bothe. ἄσβεστον πόρον delet Butler. ἄσβεστον 
ῥόον Reisig. βουφόνοις ἄσβεστον πόρον Ὠχεανοῦ OGHaupt. παρ᾽ 

Ὠχεανοῖο πόρον Paley. 550. μάλα Bergk. μάλα poc τοῦτ᾽ Herm., 
ἅμα por τόδ᾽ lacobs, ἅμα poc τῷδ᾽ Wieseler, ἀλλά pot τᾷδ᾽ Ph Braun. 

957. μυρίοις (ev) μόχϑοις CGHaupt. μυρίοις {δέμας διακναιό- 
μενον | μοχϑήμασιν Heimsoeth. μόχϑοισι διακναιόμενον Bothe. γυεο- 

φϑόροις supplet Dind., βουλαῖς ϑεῶν Minckwitz, αὐϑαδέᾳ Kiehl, Ζηνὲ 
στύγος Stuerenburg, ϑεῖον δέμας Hartung, γαλκευμάτων Fritzsche. 
989. ἐν ἰδίᾳ γνώμᾳ Morel, αὐτογνωμόνως Reisig, ἔδριδὲ γνώμᾳ 
ΟΟὟ ΒοΒποίαθν, αὐτόνῳ γνώμᾳ Dind., νγπέᾳ γνώμᾳ Halm, χυρέᾳ 
γνώμῃ Minckwitz, δαΐᾳ γνώμῃ Francken, ἐϑέᾳ γνώμῃ Hartung, αὖ- 
τόβουλος ὧν Meineke, οἰύφρων γνώμαν Weil, αὐτοβουλέᾳ Heimsoeth, 
μουνάδε γνώμᾳ W., ἀντέᾳ γνώμᾳ Fritzsche. 561. :9" ὅπως Dind. 

562. γάρις ὠφέλει σ᾽ Burges. 566. (ἰσχὺν ἐσόνειρον, à τὸ | φω- 
τῶν Blomf.). ἐκελόνεερον Minckwitz, ὡς ὄνειρον Fritzsche. — 567. {τα- 
λαῶν» ἀλαὸν Winckelmann, ζξάλωχ᾽» ἀλαὸν Lindau. ἀλαῶν «ἀλαῶςν 



10 APPENDIX 

Burney, 44aóv (42020) C G Haupt, ἀλαὸν {φέρεται Minckwitz, ἀλαὸν 
{πέλετα Kiehl, ἀλαῶν ἀλαὸν GO WSchneider, ἀλαὸν (gwcàv) 
Stuerenburg. 967sqq. ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον: οὔποτε γάρ 
τοι xzé. Bergk, ἀλαὸν γένος ἐμπεποδισμένον; οὔποτε ϑνατῶν τ. 4. &p- 

povíay ἀνδρῶν παρεξίασε βουλαί Dind. ^ 569. οὔποτε ζοὔποτεν τὰν 
Bothe, οὔποτε τὰν (&yvày) Halm, οὔποτε τὰν {σεμνὰνν Schoemann, 
οὔποτε (yàp vel {τοὼ τὰν Hartung. 970. βροτῶν παρεξίασι 
Lachmann. 919. ἐκεῖν᾽ 0 γ᾽ Pauw, ἐχεῖν᾽ ὃ τότ᾽ GC WSchnei- 
der, ἐχεῖνά $^ ὅσ᾽ Fritzsche. 975sq. λουτρὰ λεχέων σῶν Har- 
tung. 576. λέχος εἰς σὸν Herm. $78. ὁμοπαίστριαν vel 
ὁμοπαέκτριαν Weil. ^ 579. ἕδνοις delet Lachmann. ἄγες Hartung. 
584. ποιναῖς recc. ποινά σ᾽ ὀλέκει HStephanus. 585. ὅπη recc. 

587. ὃ ἢ delet Dind. 589. àjsus δᾶ Arnaldus, ἄλευ δᾶ Schleus- 
ner, ἄλευ᾽ ὦ δᾶ Scholefield, ἀλύω, φεῦ δὰ Hartung. 589 sqq. 
φοβοῦμ᾽ εἴδωλον... ἄλευσόν με. dà, τὸν. . βούταν, Ov . . χκεύϑει 

(692): ὁ δὲ πορεύεται xc. Burges. 591. ὅδε πορεύεται Winckel- 
mann. (07» δόλιον Lachmann. δολερὸν rec., yo. ϑολερὸν rec. δό- 
Àow ἅμμ᾽ Wieseler, φόνιον ὄμμ᾽ Koechly, ϑαλερὸν ὄμμ᾽ Thomas. 
593. ἀλλ᾽ ἐμὲ Brunck. χἀξ ἐνέρων Weil. 594. κυναγετεῖ Brunck. 
994sq. πλαναῖσε νῆστιν ἀνά τε γᾶν ψάμμον τε πάραλον Burges. 
596. χηρόπαστος Bentley. In scholio ἀλλὰ διώκει με. — διὰ τὸ 
νηστεύειν Heimsoeth. 597. ὑπνολέταν Hartung. ὅ98 sq. io 

ἐὼ πόποι, ποῖ πόποι, ποῖ μ᾽ dyouct τηλέπλανοι πλάνοι Seidler, ἐὼ ic, 

ποῖ ποῖ, ὦ πόποι, πῇ μ᾽ ἄγουσι xcé. Reisig, ἀὼ ἐὼ πόποι, πόποι, πῇ 

μ᾽ ἄγει τηλέπλανος δρόμος Hartung. ἀὼ io, ποῖ u^ ἄγουσιν πόποι 

A Ludwig. 599. ὦ πόποι, πᾷ μ᾽ ἄγουσι Elmsley, πᾶ, πόποι, πᾶ 
μ᾽ ἄγουσε Monk, πῶ πόποι, zo? μ᾽ ἄγουσι Enger. μακραὶ vel χϑο- 

γὸς supplet Hermann, πάλιν Dindorf. 

602. (ἐν πόνοις Conradt). 610. γεγυμνάκασ᾽ Elmsley, £yóu- 
vacav Paley. ὅποι recc. 612sq. (τᾶς παρϑένου πρόσφϑεγμα 
βούκερω κλύεις Arnaldus, τᾶς βούκερω πρόσφϑεγμα παρϑένου κ)ύ- 
&c; Heath). 613. βουχέρω recc. 617. ᾿ραστύγητος Morice. 

βιάξεται vecc., fort. λιάξεται. 621. τὰν delet Hartung. ἐτήτυμα 
reec. 622. δὲ Steph. 624. χέντροις (gpévac) vel χεντή- 
μασιν Herm., κέντροις, ἰώ Reisig, κέντροις (Gs?) Minckwitz. 626. 
Ἥρας ex scholio supplet Hermann, 748ov repetit GC W Schneider, 
αἰνῶς inserit Wieseler, fort. ἄλλων excidit. 628sq. o? ἐγώ, 
o? ἐγώ Hartung. ^ 639. μαϑεῖν Burges. τί us χρή, τέ Tyrwhitt, 
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τέ χρή, τί μή, τέ Lachmann. εἴ τε φάρμακον Wieseler. 640. ὦ 
χαινὸν.. τιϑείς Burges. ὦ χλεινὸν FWSchmidt. 641. τοῦ 

χάριν recc. 643. δωρεάν γέ μοι Durges. 644. πάντα γ᾽ 

ἂν Brunck. 646. μὲν Διὸς τόδ᾽ Burges. Post 646 lacu- 
nam statuit Hartung. 647. xo: προσπελᾷ cot μοῖρα ϑανάτηρός 

τε x$o; Burges. ποίων δὲ ποινὰς Weil ἀπλακημάτων, ut semper, 

Porson. 648. τοσαῦτον ἀρκεῖ cot σαφηνίσαε ue vov Schuetz, co- 
σοῦτό μ᾽ dpxoU .. μόνον Wieseler. Post 649 versum Promethei 

(τέ aot φράσαιμ᾽ ἂν τοῦδε πράγματος πέρε:) excidisse, nisi v. 650 spu- 
rius sit, putat Paley. V. 650 spurium iudicat Herwerden. 651. τὸ 

μὴ παϑεῖν Wellauer. μαϑεῖν σε Burges. In scholio (e/zóv» τὴν συμ- 
φορὰν πρὸ χαιροῦ ex schol. rec. Heimsoeth. Post 651 inserit 
versum in scholio conservatum ἃ δεῖ (Francken γρὴ) γενέσϑαι, ταῦτα 
xai γενήσεται Herm. 652. μὴ τῷ Bothe. 652 — 54. 19. 
μήτοι μέγαιρε τοῦδέ μοι δωρήματος, ceteris deletis, olim Schuetz. 

656. μᾶσσον ἢ ὡς recc., μασσόνως ἢ noi Elmsley, μᾶσσον ἢ κἀμοὶ 
anonymus (apud Blomf.), μᾶσσον, ὡς (»siquidem«) Blomf., μᾶσσον 

ὧν Herm. 658. in scholio τοῦτο λέγει (λέγει schol. rec.) &pa .. 
πράγματα xai διὰ τῶν τῆς Ἰοῦς llo. π., ὅπως τε μεταξὺ τὰ τῆς 

Ἰοῦς κτέ. Paley, ἐν τῷ μεταξὺ schol. rec. Duo scholia de consilio 

et de ordine narrationis contaminata videntur. 663 delet O Rib- 
beck. 664. ὡς κἀποκλαῦσαι Tyrwhitt, ὡς xa? τὸ κλαῦσαι Huschke, 

ὡς ἀπό τε κλαῦσαι Markland. κἀποδύρεσϑαι recc. 665. ὅπη 
μέλλει rece. 666. in scholio ἀξίαν ἔχει τοῦ εἰπεῖν Paley. 

667. ὑμῖν γ᾽ Paley. ἀπειϑῇσαι ITate. 669. ὀρίνομαι Wieseler. 
672. πολούμεναι rec. Glossa quam ad πωλεύμεναι vel potius zo- 

λούμεναιε adscripsit m! non liquet: ἀξιαπεφρῇ aegre et dubitanter 

legit Vitelli; quod suspicatus eram ἀεὲ ἐπιφροιτῶσαε, literis non 80- 

commodatum esse me docuit idem, qui ipse ἀεὶ ἀπεφαένοντο coni- 

cit, mihi nune videtur fuisse ἀναστρεφόμεναε,. cfr. Hesych. πολοῦν- 
ται περὶ τὸ αὐτὸ ἀναστρέφονται. 684. νυχκτίφοιτα φάσματα 

Weil. 685. Δωδώνην recc. 688. ἀπαγγέλλοντες Elmsley. 

689. ἀσήμως recc. 690. ἦλϑε βάξις recc. 691 delet Her- 
werden. 694. ἂν Διὸς Elmsley. 699. τόδε Blaydes. 

70154ᾳ. ὡς. . χρισϑεῖσ᾽ delet A Ludwig. 708. χεγχρείας 
rece. 704. λέρνης ἄκρον τε vel ἄκραν τε vel ἐς ἄκρην recc. 
(χάρην τε Scaliger, ἀδρήν τε Pauw). ἀκτήν τε “]ξρνης Blomf., “έο- 

NJ 

νης τ᾽ ἐς ἀκτὴν Reisig, “έρνης ἀγρόν τε Minckwitz. δ᾽ ὃ γηγενὴς 
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Butler. 7T05sq. ἄκμητος ὁρμὴν . . ἐμοὺς σκότῳ στέβους Burges. 
707 ἐξαίφνης rec. αἰφονέδιος αὐτὸν μόρος Porson. ἀφνέδτος Elmsley, 
«ig» Bothe, αἰφνηδὲς Wieseler, ix «ὼς Fritzsche. 719. σὺ 
ϑάλπε Herwerden. 718. ἔχϑιστον Koechly. Post 718 la- 
cunam statuit Weil. 714. ἃ ἃ Hartung. ἔπεχε, quod schol. 
legisse videatur, Abresch. 715. οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ ηὔχουν rec. 
(et Herm.), οὔποτ᾽ οὐπώποτ᾽ γὔχουν Schoemann, οὔποτ᾽ οὔποϑ᾽ ὧδ᾽ 

ἐπηύγχουν Fritzsche, fort. οὔποϑ᾽ ὧδ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν. 71554ᾳ. οὔ- 
ποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ἐν ἄντροις ἐμοῖς | ὧδε παραξένους μολεῖσϑαι 

λόγους Dind., οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὐχόμαν τοιοὐσὸε σχυϑροὺς μολεῖσϑαι 
Heimsoeth. 718. xai δύσοιστα rece. πήματα λύματ᾽ ἀμφάχε: 
σὺν χέντρῳ Herm. 718sq. δεέματ᾽ ἐμὰν ἀμφάκει κέντρῳ φή- 

ξεῖν φυχάν Dind., δείματα χέντρῳ φύχειν φυχὰν ἀμφάκει Weil, 
üetpazá ὅ᾽ ὥστ᾽... φυχὰν ἀμάν (ἁμάν) Fritzsche. 719. deze 
Pauw, τρύχειν Heath, ψήχειν Legrand, φύξειν olim Dind., νύξεεν 

Herwerden. 791. πέφρικά σ᾽ εἰσιδοῦσα Herm., πέφρικα δ᾽ εἰσι- 
δοῦσα olim Dind. 796. (τῶν πρὲν vel) τὸ πρὲν χρέος μὲν ἠνύ- 
cacís τὸ παρ᾽ ἐμοῦ Hartung. πρίν τε Rauchenstein. ὑἡνύσασϑ᾽, 
ut semper, Blomf. 798. ἑαυτὴν Abresch. 791... σὺ δὲ recc. 
782. ϑυμῷ ἔμβαλ Hartung. 784. τρέφασα recc. 785. πλαγχ- 
τὰς Dacier. 738. inter πελάξειν et ἀλλ᾽ excidisse nonnulla (οὐ 

yàp εὐπροσήγοροι ξένοις πέλουσιν) putat Meineke. ἀλλ᾽ ᾿“Δλιξώνοις 

Burges. ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις πόδας Turn., ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γ᾽ ὑπὸ Elms- 

ley, ἀλλὰ λισσάσιν πόδα Hartung. 198sq. ἁλιστόνοις γύαις. 
ῥαχίαισέ τ᾿ Francken. 789 ἐχπέρα Elmsley. Post 799 la- 

cunam statuit B Foss, interponit 755 — 57 Ios. Meyer. 748. à 

"past Rob. δ᾽ Ἀράξην Heimsoeth. 743 — 54 post 817 trans- 
ponit, 743 ἥξεις ὑβριστὴν scribens et lacunam inter 754 et 818 

statuens, Reisig, item versum (στέλλειν os χρὴ κχέλευϑον, ἔνϑ᾽ 

᾿Δράξεα | ἥξεις ὑβριστὴν xí.) post 817 et versum (πρὸς ἀντολὰς 

ἔπειτα Μασπέου poAst) post 754 interponens anonymus (H.). Post 

748 versum (σμερδνοῖς Apd£r» κύμασιν βρυχώμενον) excidisse putat 

Herm. 745. Καυκάσου μόλῃς ὅρον Pauw. 751. inter θερ- 

μώδονϑ᾽ et ἵνα lacunam (ὅτου ἐς αὐτὰ τἀπέχειν᾽, ἀποχρήμνοις ὁδὸν 

ἐλῶσαν ἀκταῖς ἔστε, πρὸς στόμωμ᾽) statuit Merkel. 754. ἄσ- 

μενα: Herwerden. 7517. Ἠαιωτικήν Blaydes. Post 757 ia- 

serit frg. 189 N., cui subiungit versus 752sq. transpositos, Forch- 

hammer. 758. λόγος πολὺς A Nauck. 164. ὑπέρραφεν Burges, 
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ἐπέσκηψεν Heimsoeth. 767. μηδ᾽ ἐπῶν προοέμια Rob., μηδ᾽ ἐπῶν 
ἐν φροιμέοις Wieseler.: 768. fort. 144. ἰώ noí μοι. XO. 8 ἔ, 

nisi recte post hunc v. GC WSchneider v. 714 — 721 iterat. ἢ 2 

delet Dindorf, £7 ἐή scribit Paley. 769. τί xo: Paley. — 771 Ioni 
adsignat Wieseler. 1714. ocog o0 Brunck. 716. (ἀπαλλαγείην" 
κρεῖσσον εἰσάπαξ Heath) ^ 780.7» porrec. ^ 786. τῶνδέ oot μα- 
ϑεῖν πάρα 'Turn., τῶνδέ σοι γηϑεῖν πάρα Schuetz, τῶνδ᾽ ἐανϑῆναι πάρα 

Weil, τῶνδε γαϑῆσαι (γηϑῆσας) olim W., τῶνδε συμμαϑεῖν Fritzsche. 

787. τι δ᾽ ᾧ τύραννα Heimsoeth. δ᾽ ἀποσυλήσεταε vel0& στερήσεται 
Meineke, δ᾽ ἁρπασϑήσεταει Weil. 788. αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ recc. χε- , ( 7 Ἷ 
veógpov A Ludwig. 790. ἀσχαλεῖ Herwerden. 792. γὰρ ϑεμι- 
τὸν Brunck. τάδε rec. 796. πρὲν ἔγωγ᾽ ἂν (vel ἂν ἔγωγ᾽) à» δεσ- / (e 
ὧν λυϑῶ ν γ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν λυϑῶ Pauw, πρίν γ᾽ ἂν ἐ; μ "a rece., πρίν y &ywy d auw,. πρίν γ᾽ ἂν &x- 

λυϑῷῶ δεσμῶν ἐγώ Brunck, (πρὲν ἂν ἔγωγ᾽ àv .. λυϑῶ Dlomf.), πλὴν 

ἔγωγ᾽ ὅταν δεσμῶν λυϑείς (vel Au9o) Elmsley, πὴὴν ἐὰν ἐγὼ "x 
5 ΄ 

δεσμῶν λυϑῶ Dind., πλὴν ἐγὼ αὐτὸς ἐκ δεσμῶν λυϑείές Hartung, 
(πρὲν λέξω γ᾽ à» . . λυϑείς Fritzsche). ἀν᾽ ix 8. λυϑείς Wieseler. 

797. λύσων σ᾽ rece. ἄρχοντος Pauw. 798. αὐτῆς Brunck. 
Post 801 aliquid excidisse facile crediderit Iacobs. 802. xa: 

μῇ ys σαυτῆς Elmsley, καὶ μήτε σαυτῆς Blomf., xa! μηδὲ σαυτῆς 

γ᾽ Herm. 807. ἐκλύσοντά με recc. 809. ἀτιμάσῃς μ᾽ ἔπους 
Heimsoeth. 811. τοῦτο γὰρ νῦν recc., unde τὸ γὰρ vov OG Haupt. 
814. φράσω πλάνην Herwerden. 817. ἡλίου στιβεὶς Pauw, ἡλέου 
στέβει Hartung, ἡλιοστέβει olim Paley, ἡλέου στρέφου olim Dind. 

Post 817 fragm. 201 N. (Galen. vol. IX p. 385 ed. Chart. 4/e7ó- 

Àoc δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ:) εὐϑεῖαν Zone τήνδε" xal πρώτιστα 
μὲν DBopsáóac ἥξεις πρὸς πνοάς, ἵν’ εὐλαβοῦ βρόμον (l. στρόβον) 

χαταιγίζοντα, py, σ᾽ ἀναρπάσῃ δυσχειμέρῳ πέμφιγε συστρέψας ἄφνω 

interponit Paley, de quo iam G C W Schneider cogitavit. 818. zóv- 

τῶν GOWsSchneider. περάσεις marg. Ask., παρεῖσα (et 817 ἡλέου 
στέβε) Heimsoeth. 819. Κυνήτης H Voss, Xócxgc olim Hermann. 
(Κι σϑήνης, ὅπου Brunck). 820. Φορχυνέδες (deleto αὖ Herm. 

821. xuxvógopxo: (vel xuxvoxópugor vel xoxvóxopcor) Wieseler. 

829. οὔτε νύκτερος Herm. 827. τοιοῦτον ἕν σοι Elmsley, τοι- 
όνδε μέν cot Blomfield. τοῦτο φροέμεον Wakefield. 829. àxiay- 

γεῖς Dind., ἀκραγοῦς Wieseler. 890. τὸν μονῶπά τε στρατόν 

Burges. In scholio “Πρόδοτος pro ᾿Πσίοδος Reiz, at cfr. Bergk. in 

Fleckeiseni Annal. 1873 p. 38sqq. 832. Πλουτωνόσπορον Wie- 
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seler, //Àoó-7wvoc ῥόον Hartung. 833. τούτοισι μὴ Paley. τη- 

λουρὸν δὲ γῆς Elmsley. Post 833 versum (σίας διαστείχουσα 
πρὸς μεσημβρέαν) excidisse putat anonymus. 834. Κελαινῶν 
Bergk. χελαινόφυλον Wieseler, χελαινὰ φῦλά 9' repudiat Weil. 

835sqq. ναέυυσε.. Αἰϑέοφ tar νασμὸν βυβλίνων ὀρῶν ἄπο: τούτου 
2 722! τω m , EA δ, ἈΞ H » A y 

παρ᾽ ὄχϑαις £og', ἕως ἵν᾿ ἐξίχῃ χαταβασμὸν ἔνϑα Νεῖλος εὔποτον 

ῥέος, (γάνος δ᾽ ἐπαινεῖν, ἐν ἀκοῇ γ᾽ ἄλλων μαϑὼν, Αἰϑιοπίδος γῆς, 
y 3c , e ΄ ΄ €T 

αὐτὸς οὔκ, ἐπίσταμαι) γύην ὑγραίνει: ῥευμάτων ἐπομβρίαις, ἵνα γῆν 

πυρωπὸν γλῆνος ἐκλάμφαν, φλογὲ τήχε: κύλινδον χιόνα, πᾶσα δ᾽ εὐ- 
ϑαλὴς Atyuzzog . . ἀνστέλλει στάχυν (ex fragm. Aesch. 305 Herm.) 
Burges. 837. βομβύλων ὀρῶν Wieseler. In scholio ὅρος διορέ 
ζων (vel ὥρον διορέζοντα) Paley. 842. τῶνδ᾽ Schuetz. 846. 
πολυπλάγκτου πλάνης Hartung. 848. ἠτούμεσϑα olim Dindort. 

(ἣν zpiv ἠτούμεσϑα vel) ἥνπερ αἰτούμεσϑα Herm. (δός: ἥντιν᾽ ἡτού- 
μεσϑα μέμνησαι δέ που Paley). 859. λέγων Abresch. 855. δά- 

πεδα πρὸς Ἠολοσσικά Blomf., πρὸς Ἠολόσσια δάπεδα ἃ CW Schnei- 

der. λάπεδα Meineke, γῆς πέδα Weil. 860sq. εἰ deg . . ἔσεσ- 

Ba. τῶνδε προσσαΐνε: σέ τι olim Herm., ὦ Ζεὸς .. ἔσεσϑαι, τῶνδε 

προσσαένε: σέ τι; Fritzsche. Ante 861 lacunam statuit Con- 

radt. 861. ἔσεσϑ᾽ εἰ Turn. ἔσεσϑαι, τῶνδέ γ᾽ εἰ σαίνει σέ ct 

anonymus, ἔσεσϑαι" τῶν δὲ χτέ. GC W Schneider. ἡ δὴ μάκαιρ᾽ εἰ 

pro expulsis verbis μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι supplet Hartung, κλύουσαν 

εἴ τὸ Heimsoeth, εἰ δὴ τάλαιναν Weil, χλύεις μάται᾽ ἢ W. — Versus 

spurius videtur Kiehlio, aut delendus aut ex duobus versibus de- 

fectis conflatus Dindorfio. 864. ἐφ᾽ οὗ γ᾽ ἁλιπλάγκτοισε Pauw. 
πολυπλάγκτοισε Yecc., πάλιν πλαγχτοῖσι Wieseler. Post 864 la- 

cunam statuit Weil. 872. scholium τῆς νυχτός non ex τῆς 

ἀκτῆς depravatum sed ut verba φϑόνων δὲ σωμάτων in scholio 

proximo ad 885 pertinere videtur. Et quod C- adscripsit librarius, 

scripsisse videtur cum nesciret, quo verba pertinerent. 874. τί. 

ϑησ᾽ ἐγκύμονα Elmsley, nisi post 874 aliquid interciderit vel 875 

spurius sit. 875. ἐπαφῶν τ᾿ ἀταρβεῖ χειρὲ φιτύεε γόνον Heim- 

soeth. Fort. ys! κἀμπνεύσας μόνον. Versum delet cum Elmsleio 

Dindorf qui pro eo exspectat γερὸς κραταιᾶς εἰσαφάσμασιν μόνοις. 

Post 875 versum excidisse (παύσας τε μόχϑων τῶνδε φιτύε: γόνον) 

putat Herm. 876. (ϑιγημάτων Peyraredus), γέννημ᾽ ἁφῶν Wiese- 

ler, φιτυμάτων Heimsoeth. Fort. ἐπώνυμον δὲ Ζηνὸς εἰσαφασμάτων. 

877. τέξει rec. 885. φϑόρον δὲ σωμάτων ϑήσε: ϑεός Iacobs, φϑός-. 



AD PROMETHEVM VINCTVM. 15 

vog δὲ σωμάτων ἕξει: ϑεούς vel ρϑονῶν δὲ σώματ᾽ ὥλεσεν ϑεός vel 
φϑόνον δὲ σώματ᾽ ἀνϑέξει ϑεῶν COGHaupt, φορὰν δὲ σωμάτων 
κτέ. Madvig. 885sq. σώμαϑ᾽ ὧν ἕξει: ϑεύός, Πελασγία δεδέξε- 

ταις Brunck. 886. Πελασγὸς aia δ᾽ ἕξεται repudiat Weil. δὲ δέρ- 

ξεται Pauw, δὲ κλάγξεται Hartung, δ᾽ ἐνέξεται Schoemann, δὲ δεύε- 
ca. W Hoffmann, δ᾽ αἱμάξεται W. δέξεται {τὸν ἐγγενῇ στόλον γυ- 

ναικῶν νυμφίων») ϑηλυκτόνῳ Herm. 886sq. ϑηλύχτονον ἄγος 

Francken, ϑηλύκτονον "Apr vel ϑηλύκτονα βάρη Weil. 887. ἀγε: 
Schoemahn. δαμέντα rec., δαμέντας Pauw, δαμάρτων W Hoffmann, 
δαμεισῶν ALudwig. In scholio τῷ νύκτας ἐπιτηρήσαντε Paley. 
891. τὸ μὴ οὐ Brunck. 899. γνώμαιν δυοῖν δὲ recc. 895. γ᾽ 
ἕξει, nisi spurius sit versus, DBurges. 896. λόγου δὲ Schuetz. 
898. τῶνδ᾽ ἐκ πόνων ἐμέ vel ἐκ πόνων τῶνδέ με veléx πόνων τῶν 
ἐμέ vel πόνων τῶν ἐμέ recc. 

900. μήτηρ ἐμὴ recc. 7:τανὲς ϑεῶν rec. (et Herm.), 7:τανὶς 
ϑεός Heimsoeth. 901. ταῦτα δὴ et μαχροῦ χρόνου recc. 902. 
σὺ δ᾽ recc. 903. i) ἰὼ ἐλελεῦ ἐλελεῦ Pauw. 906. μ᾽ ἄπο- 
ρος vel ζάπυρος GC W Schneider. 907. in scholio γίνομαι scri- 

bendum videtur. 908. scholium ad 909 refert Paley. 910. in 

schol. τὴν γλῶσσαν schol. rec., παραπαέουσα schol. rec., πταέουσα 

Bothe, παέουσε Sorof. 912. στυγνοῖς recc. προσχρούμασιν Her- 

werden. 918. ἦν συφὸς ἦν σοφὸς ὃς Paley, 7 σοφὸς ἦν delet 
Hartung. 918sq. ἦ σοφὸς (semel) ὃς πρῶτος τόδ᾽ ἐβάστασε 
Bothe, ἦ σοφὸς ἦν ὃς ἐν γνώμᾳ xcé. OGHaupt. ἦν et πρῶτος ἐν 
delet Conradt. 914. πρῶτος ἐν eicit Monk, ἐν γνώμᾳ Triclinius, 
ἐν GC W Schneider. 920. μέγ᾽ ἀγαλλομένων Arnaldus. 921. 
χερνήταν ys μναστεῦσαε γάμον olim W., fort. γερνήταν γ᾽ ἐραστεῦ- 
σαι γάμων. ἐρᾶν συνεύνων Hartung. γάμων delet Schuetz. 922. 
alterum μήποτε delet Hartung. μήποτε κἄμ᾽ ὦ Fritzsche. 92256. 
μήποτέ μ᾽, ὦ ἤοῖραι, λεχέων Διὸς Bothe, μήποτε δ᾽ ὦ μοῖραι, με 
σύγχοιτον λεχέων Blomf. μήποτε μήποτ᾽ ὦ ἤἬοζραε C G Haupt, μή- 
ποτέ ue ὦ οῖραι Mozpa: G C W Schneider. μήποτέ τοί μ᾽ Weil. μή- 
ποτέ μ᾽ ὦ Ἠοῖ! ρα: (μακραέίωνες Herm., μήποτέ μ᾽ ὦ ἤοζραι {διαν- 
vatatc» Schoemann. 923. ὦ Moizpo: repetit Morell, πότνεας supple- 

vit Winckelmann. 927. in scholio ἢ τὴν Quz» ὑπὸ Paley, fort. 
εἰ μὴ τὴν ὑπὸ... στεργομένην. (Aíav) στεργομένην ex schol. rec. 

Heimsoeth. 929. lo: σε Garbitius. "Jo? σέ ys vel Ἰοῦς ἅμα 
^ , , ΄ ΄ 

Θαπτομέναν Morell γρόα δαπτομέναν Brunck, μέγα δαπτομέναν 
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Schuetz, γαμοδαπτομέναν Bothe, γάμον ἁπτομέναν Reisig, γάμῳ &z- 

τομέναν GO W Schneider et Wincekelmann. 929sq. εἰσορῶσ᾽ 
Ἥρᾳ μέγα δαπτομέναν δυσπλάνοις lone ἀλατείαις πόνων Fritzsche. 
990. πόνων omittit rec. (et Schütz). πονεῖν Arnaldus, γόλῳ Brunck. 
ἀλατέσισιν (omisso πόνων) Hartung, ἀλατεεῶν πόνοις Donner. 991 

— 984 — 9835 — 38 statuit Elmsley. 931. ἐμοὶ δ᾽ (ap^) ὅτε Minck- 
witz. ὅτε piv Arnaldus. ἐμοὲ δὲ τόμος ὁμαλὸς γάμος Schoemann. 

931sq. ἐμοὲ δ᾽ ἔτι μὲν ὁμαλὸς ἄγαμος ὃ βίος ἐν πατρὸς δόμοις (vel 
μυχοῖς), μηδὲ Dind., ἐμοὲ μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος, ἀλλὰ δέδια 
μηδὲ Hartung, ἐμοὲ δ᾽ & μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος ἄφοβος, εὔδιος μηδὲ 

Weil, uo! δὲ τιόμενος ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος μηδὲ W., ἐμοὶ δέ 
τοι γένοιδϑ᾽ ὁμαλὸς ὁ γάμος ἄφοβος εὔδιος μηδὲ Fritzsche. 981sqq. 

ἐμοὶ διότι μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος, οὐδὲ δέδια" μηδὲ κρείσσων 

ϑεῶν ἔρως ἄφυκτον ὄμμ᾽. «ὦ προσδράκοι με Elmsley, ἐμοὲ δέ γ᾽ 

ὅτε μὲν ὁμαλὸς ὁ γάμος, ἄφοβος οὐδὲ δέδια μηδέ τού με χκρεισσό- 

νων ϑεῶν ἔρως προσδράκο: ὄμμ᾽ ἄφυκτον (olim μηδ᾽ ἄφυκτον κρεισ- 

σόνων ϑεῶν ἔρως ὄμμα ps προσδραχκείη) Hermann, iuo) δ᾽ ὃ μὲν 
ὁμαλὸς γάμος ἄφοβος, οὐ δέδια - μὴ δὲ κρεισσόνων ἔρως ϑεῶν ἄφυκχ- 
τὸν ὄμμα προσδέρκοιτό με - - — « Lachmann, oi0' ὅτε μὲν... ἄφο- 

foc, ὅτι δὲ δέδια Δία: μηδ᾽ ἄφυκτον κρεισσόνων ϑεῶν ἔρως ὄμμα 

pe προσδραχείη Reisig. 932. ἄφοβος glossema putat Butler. 

9329sq. χρεισσόνων ἐμοῦ ϑεῶν ἄφυχτον Dind. 992 54ᾳ. μηδὲ 
χρεισσόνων ἔρῳ ἄφυκτον ὄμμα npocopáxo: με Bothe. 933. δεῶν 
delet Musgrave, ἔρως expungit Schuetz. 933 sq. ϑεῶν μ᾽, ἄφυκ- 
τὸν ὄμμα προσδέρκοιτ᾽ ἔρως Butler. 934. προσδέρχοι με recc. 

et schol. ad Theocr. XV 94, προσδέρχοιτό με Turn., ποτεδράκοι μὲ 
Enger. 935. ἀπολέμεστος Dind. (»poterat ἀπόλεμός -tc« Weil). 

eic ἄπορα ex rec. Spanheim. εἰς ἄπορά τε (vel ἄπορον) Lachmann. 
935sq. πόρος ἀπόριμος Stanley. ὁ πόρος dzópquoc: οὐδ᾽ ἔχοιμ᾽ 

ἂν ὅτ: γενοίμαν Hartung. 936. τί àv olim Meineke. In scholio 

ex schol. rec. τοῖς ἀδυνάτοις ἐπιχειρῶν καὶ πόριμος αὐτοῖς videtur 

seribendum: ἄπορα πόριμος: ἀδυνάτοις (vel ἀνηνύτοις) ἐπιχειρῶν. 

936 sq. γενοζμαν: Aic Dind. 987sq. Διὸς γὰρ o0y ὁρῶ τὰν μῆτιν 
κτέ. Lachmann. 939. αὐϑάδης φρένας Pauw. 940. τοῖον Rob. 

945. καὶ τῶνδε μόχϑων Hartung. ^ 946. πλήν γ᾽ Brunck. 947. 
οἶδα xo) corno Verrall. 948. τύποις ex schol. rec. Wieseler. 

949. πίσυνος Stanley, πυστὸς (quod repudiat Butler) Wieseler. ταῖν 

χεροῖν πυρπνόον vel τ᾽ ἐν γερσὲὶ (χερὲ, zstl) πυρέπνουν recc. τινάσ- 
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σων yet (χερσὶ Wunderlich) πυρπνόον βέλος Porson, τινάσσων 

πυρπνόον χεροῖν βέλος Weil. πυροῦν olim Dind., πυρσοῦ Wieseler, 

πυρπνοῦν Paley. 950. τὸ μὴ (sine οὐ) recc. 955. βροντάς 

Blomfield. ὑπερφέροντα Weil. 956. δὲ Elmsley. τινάκτειραν 
νέμων anonymus, (τινάκτηρ, ἐννόσων Schuetz, mallem τιναχτὸν &v- 
vocty), τινάκτορ᾽ ἔννοσιν Hartung. τινάχτειραν βάϑρων vel πέδου 

Herwerden. 956sq. verba νόσον. . Ποσειδῶνος delet Kiehl. 

957. αἴγμητιν Ποσειδῶνος olim Herm. 958. τῶνδε πρὸς xaxàv 

LSehmidt. 960. σὺ 079" Hartung, σύδην Wieseler. 962. 4:óc 

τα recc. Zw δεσπόσειν Dind. 963. τῶνδ᾽ ἔϑ᾽ Wellauer. 

967. ὧδ᾽ οὖν Reisig. 979. Διὸς λάτριν ANauck. 976. πικ- 

potg Barth, πικρῶν Schuetz. 977. κἀφημέροις Porson, (τὸν 

ἡμερέοις Francken). 978. fort. προδόντα. 979. (πατὴρ dww- 

ys? σ᾽ Heath), πατήρ σ᾽ ἄνωγεν Brunck, πατὴρ ἄνωγεν Elmsley. 

980. πρὸς ὧν γ᾽ rec., πρὸς οὗ τ᾿ Dindorf. ἐκπίπτοε olim W. 984. 

οὔτε Butler. 985. τε xai rec. Mis ((xa?) τὸν νῦν cupav- 

νοῦντ᾽ ἅτ Heath), τὸν νῦν ἐκπεσόντ᾽ ἐπόφομαι lacobs, τὸν νῶν 

ἐχπέτνοντ᾽ ἐπόφομαει Weil. 995. ἐμοῦ Paley. 997. κατού- 

ρίσας Herm., fort. καϑήρμασας. 
1000 54. spurios habet Iacobs. 1000 — 1002 delet O Rib- 

beck. 1002 delet Kiehl. 1008. πήμασε recc. 1005. xa: 

σέ γ᾽ Elmsley. 1008 delet A Ludwig. 1012. οἴμοι Elmsley. 

EP. (ópàc;) τόδε xcé. ALudwig. «ot ζφορητὸν Ζεὺς ἔϑηκεν ὧδ᾽ 

ἐμέΣ Keck. 1014. οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖν Reisig. 1019. παῖς 

ys Wieseler. χαΐ τὸ τοῦδ᾽ ἀνούστερον Wakefield. 1024. γριμπ- 
τέσϑω DBurges. 1024 —1028 delet A Ludwig. 1025. λευ- 
κοπτέροις δὲ vwtpáct rece. 10834. εἰσελϑέτω μὴ τυτϑά σ᾽ ὡς 

(vel τυτϑὸν ὡς) olim W. 1089. ἐρεῖν ἔοικα πολλὰ xoi μάτην 

ἐγώ repudiat Weil πολλά γ᾽, ἀλλ᾽ ἐρεῖν μάτην C G δαρί. πόλλ᾽ 
ἔπη μάτην Prime 1041. δάκνων ex schol. rec. Heimsoeth. 

1042. σφαδάξεις Burges, Aste: olim W. 1043. ἀτὰρ σφαδά- 

Cec Hartung. In scholio σόφισμα (λέγε Paley. 1045. μεῖον 

Stanley. (μείζω ᾽σϑενεῖ Abresch). 1049. κεραυνέῳ τθοο.  1049sq. 

πέμφιγε βροντῆς .. πατὴρ ἀράξε: A Nauck. 1051. πετραίᾳ δ᾽ ἀγ- 

χάλῃ Reisig. ἀγκύλῃ schol. legisse videtur Paleio. 1053. ἀφορ- 

poc Blomf. δ᾽ ἔτε rec. 1054. ἀετός, ut semper, Brunck et 

Porson. λάβρος recc. 1055. διασπαράξει A Nauck. ῥάκος μέγα 

Pauw. σώματος μελάνδρυον Heimsoeth, σώματος κύτος μέγα olim 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 2 
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Weil. 1058. xa) τοῦδε μόχϑου Hartung. 1061. Τάρταρον 

Reisig. 1063. ἐτήτυμος Hartung, ἐρρωμένος Wieseler, s£pap- 

μένος olim W. 106634. μὴ δυσβουλίαν | φρονήσεως ἀμεένον" 

Heimsoeth. 1067. inter ἡγήσῃ et ποτέ lacunam (παϑὼν, ἢν μὴ 

πέϑῃ νῦν, μὴ φρονεῖν μάϑης) olim statuebat Weil. 1069 — 71. 
ἄνωγε — πείϑου eicit Schuetz. 1073sq. πάσχειν... ἀεικές delet 

Conradt. 1076. in scholio (Zpgoc£ow9 ev) ὀξύς Paley. 1079. 

ἀγρίαις ῥιπαῖς Wakefield. 1080. aut κῦμά τε aut πόντον Schuetz. 
1083. ἐς δὲ Schuetz. 1085. στερεαῖς rec. σειραῖς δειναῖς Wake- 

field. 1090. εἰ τάδ᾽ εὐτυχῆ (εὐτυχεῖ) recc., εἰ δὲ τάδ᾽ ἀτυχῆ 

Canter, εἰ δὲ τάδ᾽ ἀτυχεῖ Brunck, εἰ τᾷδ᾽ ἀτυχεῖ Bothe, εἰ δ᾽ εὖ 

τάδ᾽ ἔχει vel ὡς δ᾽ οὐκ ἀτυχής Butler, τί τάδ᾽ ἠτύχϑη; olim Her- 
mann. εἰ μηδ᾽ ἀτυχῶν τι Porson, e? γ᾽ οὐδὲ τύχῃ τε olim Blomf., 

0 &c αὐχεῖ Iacobs, εἰ τῆς δὲ τύχῃ τέ Wellauer, εἰ τοῦδε τύχῃ 
. CG Haupt, ἔτε δὲ Quy? τέ Reisig, 7 τοῦδε τύχῃ; τέ Dind., εἰ 

τοῦδ᾽ εὐχή; τέ GC WSchneider, εἰ τάδ᾽ ἐν εὐχῆ, τέ Minckwitz, εἰ 

δὲ τάδ᾽ αὐχεῖ, τέ Ἡϑομπαί, εἴ γ᾽ οὐδ᾽ εὐχῇ τε Herm., si τάδ 

ἐπαυχεῖ, τί Schoemann, εἴ γ᾽ οὐδὲ m τὸ Francken, εἰ δ᾽ εὖ τὰ 

τύχῃ, τί Heimsoeth, εἰ ταῦτ᾽ αὐχεῖ, τέ Fritzsche. 1098. παρέ- 

φυρσας Hartung. 
1101. τοὺς γὰρ προδότας Bothe. 1104. Z γ  &yo Parr, 

ἅ γέ cot vel ὅσα cot vel ὧν oot Paley. 1114. Zpyov . . μῦϑος" 

Schaefer. ἔργῳ γ᾽, οὐκ Boissonade. χοὐχέτε μύϑῳ delet Kiehl. 
1115. σεσάλευχεν Blomfield.  Hemistichium excidisse olim putabat 

Herm. 1110. περεμυκᾶται Naber. 1118. κόνιν γ᾽ Heath, 
χόνισμ᾽ olim Bothe. 1120sqq. πνεύματα πάντων ἀποδειχνύμενα 

στάσιν ἀντίπνοον (ἀντίπνοον iam Bothe): συντετάρακταει Kiehl. 

1191. ἀντιόπνουν vel ἀντιόπουν Wieseler. ἀντέπνοον, eiecto ἀποδεικ- 

νύμενα, Dind., ἀντέπνοον παραδεικνύμενα Hartung, ἀντίπνοον στασια- 

ζόμενα vel διεριζόμενα Weil, ἀντιπνοήν τ᾿ ἀποδεικνύμενα Fritzsche. 

Post 1194 ὦ Θέμις, ὦ I7 inserit Hermann. 
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AD 

ΤΑ ΠΑ hee ia 

Separatim ediderunt fabulam Blomfield (1814), ERLange 
et GPinzger (1825), GOWSchneider (1837), CG 
Haupt (1839), Meineke (1853), RMerkel (1869), 
LSchiller (1869), WSTeuffel (18752), IOberdick 

(1816). 

In hypothesi ὡς ὅτε λέγει et mox ὡς ὅτε ἵσταται καὶ ἄρχεται 

τῆς ϑρηνῳδίας . . ὅταν λοιπὸν ἐν ϑρήνῳ γίνωνται libri qui supra 

commemorati sunt Aristotelis, πεζῇ μὲν ἐν ψΨυτταλείᾳ Oberdick, 

verba διὰ Θεσσαλίας... Ἡσίαν delet Bothe, (xa?) διαπεραιωϑεὶς 

suspicatur C G Haupt, διεπεραιώϑη omittit Weil, Φοινέσσαις pro Φε- 
ve? conicit Vater, ad /2a0x« schol. rec. addit Ποτνεεῖ recte sentiens, 

Ποντέῳ Welcker. 
V. 1— 65. novem systemata protostatis trium ordinum alter- 

nantibus tribuit Christ. 8. x«? πολυχρύσων delet Bothe. ^ 5. Ezp- 
Exe βασιλεὺς delebat olim Bothe. 7. ἔλιπεν χώρας égopsósw 
scholiasta legisse videtur Paleio. ^ 9. πολύχειρος Weil. 10. in 
schol. διακλονεῖται Paley. ll. ϑυμός, ἔσωϑεν δὲ βαὔξει (ex 13) 
Herm., ϑυμὸς ἔσωϑέν τε βαὔξει Prien. 19. ἀσιατιγενής Turn., 
᾿Δἀσιαδογενὴς Stanley, ἡσιητιγενὴς Blomf., ᾿ἡσίας τε γένος Oberdick. 
18. ᾧγωχε νέον, | {Περσὶς δ᾽ ξὸν» ἀνὸρα βαὔζει Valek., post οἴχω- 
χεν aliquot versiculos intercidisse putat Schuetz, verba νέον . . 

βαὔξεε suspecta habet Wellauer, ozy«xe νέων, ceteris deletis vel 

in v. 11 translatis, Hermann, οἴγωχε νέων τελέων τ᾽ ἀνδρῶν, item 

βαΐξει im v. 11 translato, Prien. νέα Bothe, λέχος Hartung, γυὸς 
9* 



20 APPENDIX 

Fritzsche. χενεὸν δ᾽ ἄνδρα βαύξειν MHeimsoeth, ἐνεὸν δ᾽ ἄνδρα 
βαύξειν Meineke, νέον δ᾽ ἄστρα βαῦξει Merkel, νέων δ᾽ ἀμυδρὰ 
βάξις Kirchhoff, $0 δ᾽ ἄνδρα fate: {πᾶσ᾽ οἰκουρὸς πενϑοῦσα δά- 

pop) Mekler. βαύξω Pauw, βὰ (initium vocabuli ut βασέλεια) ἐύξε: 
CGHaupt. βαύὔζει {δύσμορος εὐνῇ Tournier. 14. (κοὔτε τις 
ἄγγελος eiciebat olim Bothe). ἄγγαρος Blomf. 16. οἱ δὲ Pauw. 

18. post ἔβαν lacunam statuit Ri.Klotz. 19. τοὶ δ᾽ Blomf. 

1954. post βάδην ex Hesychio πολλὴ φαρέτρα interponendum suspi- 

catur Herm. Fort. πολλοὶ πολλῆς | φαρέτρας στῖφος παρέχοντες. 

91. οἷσιν Pauw. 23. delet (ad aequabilitatem duodecim syste- 

matum efficiendam) Ri.Klotz. 28. ϑυμῷ Hartung, πέστεε Weil. 

In schol. ἢ ἄλλως Heimsoeth, à» ὑποστάτῳ vel ἐν ἀνυποστάτῳ Ste- 
phanus, à» ὑποστατικὴ Kirchhoff, φιλοτιμίᾳ ἐν ἄλλοις ἀνυποστάτῳ. 

δοκήσε: xal πιστήματ: φυχῆς Paley. 29 — 49 secludit Hartung. 
31. τοξήρης Weil. 32. Forma quae est apud Herodotum Ó4- 

ρανδάτης verior videtur Oberdickio. 33. ἕππων ἐλατὴρ recc., 
unde ?7zw» ἐλατήρ, καὶ Σωσϑάνης Blomfield. σωσϑάνης is σουσϑά- 

νης recc., ἐλατῆρε Σοοσϑάνης Burges. ἵππων ἐλατήρ τ᾿ Ὀστάνης 

Guil. Kieser. 35 et 964. Σουσικάνης Keiper. 38sq. Σού- 

σας, Κάνης, Πήγας, Πελάγων Blomf. 36. πηγασταγὼν vel πηγᾶς 

ταγῶν vel πηγᾶς ταγὼν recc., πέλτης ταγῶν Αἰγυπτιογενοῦς Siebelis. 
ταγὺς πηγῶν vel πηγᾶς ταγῶν Prien, πηγαῖ c ταγών vel ταγὸς πηγῶν 

Teuffel.  Xoócac Πελαγὼν αἰγυπτογενής e. Atyuncoyeveic 

Weil, datus oysvete Dind. 98. Apcáxrc Phot. p. 258, 4. 
Scholium ante óz07e/0rot in schol. v. 35 interponit Oberdick. 40. 
in schol. εὐχερεστάτων Paley. 41. ἀνάρεϑμον recc. 48. οἵ 
-'  Blomf. τὸ πᾶν Weidlich. 43sq. of τ᾿... κατέχουσιν ἔϑνος, 
Μιτραγαϑὴς Schuetz. ἠπειρότενες. . κατέχουσιν ἕδος Pauw. of 
τ᾽ ἐπίπαν ἠπειροτενὲς κατέχουσι: νέμος Merkel. 44. παρέχουσιν 

WH Roscher. τοῖς Stanley. Μιϑραγαϑὴς Blomf. 45. Ἡρχεύς 

recc. τ᾽, ἀγαϑοὶ Pauw. 46. γαξ Blomf., τοὺς (deleto τούς 44) 

Weil. 47. ἄρμασι πολλοῖς Brunck. 50. σοῦνται DBlom- 

field. πελάτης Weil. 52. Ἠάρδων Θάρυβις delet Hartung. 
Mávópwov Weil. λόγχῃς Pauw. (ἄγμονες olim Bothe). 54. ἡ 
πολύχωρος Weil. 55. σύδην vel φύρδην Schuetz. 56. xai 
omittit b. óóua-: Hartung. λήματε πιστοὺς τοξουλκῷ (omisso καὶ) 

Ri. Klotz. 57. δ᾽ EAI Ahrens. 63. ccsváyzc Blomf. 64. 
τοκέες δ᾽ Dlomfield. In scholio τὸν ix τῶν ἡμερῶν Heimsoeth. 
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66 — 81 uni, 82 — 93 alteri hemichorio, 94 -- 97 coryphaeo, 98 — 102 

ut mesodum choro, 117 — 128 uni, 129 — 142 alteri hemichorio tri- 

buit GCW Schneider, 66 — 116 singulis partibus chori, 117 — 142 

universo choro adsignat Prien, 66 — 142 hemichoriis Muff. 12. 

ὁδισμοῦ Blomf., fort. ὅρισμα. 15. in schol. συνηγμένον {στρά- 

τευμαδ βασέλειον Paley. 7554. ποιμαντόριον Blomf., ποέμναν 

ἀνέρων Hartung. 77. πεζονόμους Schuetz, πεζονόμους τ᾽ H Voss. 

80. ἐρέταις Blomf., ἑπέταις Hartung. 82. χύανον olim Herm., 

κυανοῦν Blomf. 8254. xvavéou . . φόνιον Wakefield. 85. 

διώκοντ᾽  Blomf. 88. πόριμος δ᾽ Heimsoeth. (δ᾽ ὅστις Huet). 

90. εἴογεε Pearson. 99. ἀνύποιστος Heimsoeth. Περσᾶν Blom- 

field. 94 —102 post 116 transponit O Mueller. 9654. 77- 

δημ᾽ ἅλις εὐπετῶς ἀνάσσων Hermann, πήματος εὐπετῶς ἀνάσσων 

Francken. πηδήματος εὐπετὴς Prien, ϑηρήματος εὐπηγοῦς Heim- 
soeth, πηδήματα δυσπήδητ᾽ Weil. 97. εὐπετοῦς Porson. dvaío- 
σων Turn., ἀναΐσσων Vict., ἀνάξων anonymus. 98. (γὰρ ἅδε 

caívouca Meath). παρασαένουσα Wellauer, (ἀνιεῖσα Lange), (/a4 

vouca Weidlich), ποτισαένουσα Herm. 9854. delet Conradt. 

100. βροτὸν εἰς ἀρχύστατα eicit Lachmann. ἀρχύτατα Pauw, 

ἀρχύτατ᾽ ἄτα Durges. 101. ὅϑεν Hartung. ὑπὲχ ϑνατὸν Em- 

perius. 10154. οὐκ ἔστιν ἀλύξαντα φυγεῖν ὕπερϑε ϑνατόν Seidler, 

00x ἔστιν ὕπερϑέν νιν ἀλυσκάξειν φυγόντα Heimsoeth, οὐκ ἔστιν 
ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλυσκάξοντα φεύγειν Weil, οὐκ ἔστιν ὄπισϑέν νιν ὑπεχ- 
δραμόντ᾽ ἀλύξαι Oberdick, τόϑεν ἐστὶν ὑπὲρ ϑνατὸν ἀλύξαντα φυ- 

γεῖν Merkel. 106. πυργοδαΐκτας olim Blomf. 110. in scholio 

Τιμαρχέδας vel Τιμόξενος δὲ τὸ ἔμαϑον φησὶν Paley. 112sq. 
πνεύμασι λάβροισι περᾶν Enger, πνεύμασι λάβροις ἐσελᾶν Oberdick. 

118. διέπειν pro ἐσορᾶν Bergk, ἐσελᾶν Enger. 114. λεπτομέ 
τοις Schuetz, λεπτοτόνοις Meineke, λεπτοϑόνοις Bergk, λεπτοτόμοις 

Madvig. 115sq. vaozóporc Hartung. 116. μαχαναῖς DBlomf. 
117. μελάγχειμος Nauck, μελαγχύτῳ Merkel. 119sqq. ὀᾶ Περ- 
σικοῦ στρατεύματος, τοῦτο μὴ πόλις πύϑηται Schuetz, ὀᾶ ὀᾶ (sic 

etiam 125), Περσικοῦ (βαρβάρου malit Schiller) στενάγματος τοῦδε 
μὴ πόλις πύϑηται (vel potius μέλος vel βοὰν τέϑητας) olim, postea 
ὀᾶ ὀᾶ Περσικοῦ στρατεύματος, τούσδε μὴ στόνους πύϑηται Weil, 
ὀᾶ, Περσικοῦ στρατεύματος τοῦδε μὴ μόρον πύϑηται Oberdick, ὀᾶ, 
Περσικοῦ στενάγματος τοῦδε μὴ πολυρροϑήσῃ olim W., fort. ὀᾶ 
Περσικοῦ στρατεύματος, τοῦτο μὴ πολὺ στένηται. 191. μή ποτ᾽ 
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ἐχπύϑηται Weidlich, μὴ πέλον πύϑηται Enger. 194. ἀντίδουπον 
δ᾽ ἔσσετα: olim Bothe, ἀντέδουπος ἔσσεται vel ἀντέδουπα βώσεταε 
Weidlich, ἀντέδουπά τ᾽ ἔσσεται Merkel ἔσσεται recc., ἢ γόοις 

Heimsoeth. 127. γυναικοπληϑής 9' Hartung. In scholio fort, 

ἀντὶ τοῦ dzóovcoc. 129 — 141 ante 117 reponit Enger. 131]. με- 
λισσῶν vel μελισσᾶν recc. 184sq. scholia ita componit: τὸν 

“βλλήσποντον, τὸν καινὸν . . "Aoíacg: oí δὲ Oct Ταῦρον τὸ ὄρος. τὸν 
. . ἠπείρους Oberdick. 135. πρῶχα Merkel. 1836. λέχτρα δ᾽ 

ἁμῖν μάταν Enger. πόνῳ Pauw, σπάνει olim, postea ἔρῳ Heimsoeth, 

ὁδῷ Oberdick. 138. in scholio ἐπιτόνως legendum videtur. 
139. (δ᾽ 09» Schuetz), δόμῳ Weidlich, γύῳ olim Weil, 900a L Schmidt, 
κόπῳ M Schmidt. 148 — 57. quattuor systemata protostatis quat- 

tuor ordinum tribuit Christ. 147sq. Ξέρξης . . Δαρειογενής 
delet Conradt. 148. τὸ πατρωνύμιον delet Scehuetz. 148sq. ὃ 
πατρωνύμιος ϑεὸς ἁμέτερος Siebelis, τό τε Περσόνομον (vel τὸ πα- 

τρώνυμον ὧν) γένος ἡμέτερον Blomfield, τὸ πατρώϊον ὧν γένος ἁμέ- 
τερὸς (vel ἁμέτερον) Weidlich. Utrumque vel saltem alterum ver- 

sum delet Butler. 149. τέλος ἡμέτερον Weil, σϑένος ἡμέτερον 
Lincke. 158. ϑεοῖς ἴσον ὀςϑαλμῶν olim Blomf. 155. τὴν 

προσπέτνω Heath, προσπιτνῶμεν Porson (προσπέτνωμεν Elmsley), 
ποοσπιτνεῖν olim Bothe, προπέτνειν δ᾽ ὑμᾶς. nisi potius προσπιτνῶ 

delendum sit, Blomf., προσπέίπτωμεν Wellauer, προπέτνω προπέτνω 
Herm., προσπίτνω 07 Hartung. ló5sq. ἐμὴ “υ - »»-|»»—- 
v v — xal προσφδϑόγγοις olim Dind. 156. xa! προσφϑόγγοισι χρεὼν 

(vel si προσπιτνῶ 155 deleatur) προσφϑόγγοισιν δὲ γρεὼν DBlomf. 
160. εὐνάστειρα (vel εὐνέτεςρα) Blomf. 161. στρατοῦ rece. 
162. nomen Atossae ab Aeschylo abiudicat Koechly. γρυσεοστίλ- 
βους et χρυσεοστόλους recc. 16. εὐναστήρεον recc. 164. κἀμὲ 

Bothe. 165. οὐδάμ᾽ ἐξ ἐμαυτῆς Teuffel, οὐδάμ᾽ οὖσ᾽ ἐμαυτῆς 
LSchmidt, οὐ δόμων ἐμαυτῆς anonymus. οὖσα δεέματος Vauvillers, 
οὐδ᾽ ἀδεέίμαντος Lange-Pinzger, οὖσα δὴ μάντιν MSchmidt. οὐ- 

δαμῶς ἀναυδὴς οὖσα δείματος Oberdick. 166. μέγας στρα- 
τὸς Rauchenstein, μέγας γδοῦπος MSchmidt, μέγας στόλος Weil. 

(166sq. eoryphaeo tribuit G ΟὟ Sehneider). 168. ταῦτά nuo: 
μέριμν᾽ ἀφραστός ἔστιν ἐν φρεσὶν διπλὴ Porson. μέριμνα διπλὴ 
"goaccoc Heath, διπλῆς μερίμνης φροντὶς Kayser, διπλῆς μερίμνης 

φραστύς Hartung. διπλῆς μερίμνης φραστέ᾽ ἐν φρεσὶν μέαν anony- 
mus, διπλᾶ μερέωμνα φράστορ᾽ ἐστὸν ἐν φρεσίν Weil. μέριμνα φραχ- 



AD PERSAS. 23 

-óc Reisig, μέριμνα ϑρακτός Meineke. μέριμνα, φράσϑ᾽ ὅσ᾽ ἐστί, 
ἐν φρεσίν Merkel. φρασί Kirchhoff, ut semper. 169. γρήματ᾽ 
οὖν Merkel. ἄνανδρον Blomf., ἀναλκῶν Heimsoeth. εὖ τιμὴν olim 
Bothe. πέλειν Pauw, φλέγειν Schuetz, cuct Hartung, πρέπειν 
MSehmidt, qui hune v. ante 168 transponit. ἐντέμως ἔχειν Naber. 

Versum post 170 collocat À Ludwig. Post 171 lacunam statuit 

Merkel. 172. ἔχμα vel ὄχμα Naber. Versum olim delebat 
Schuetz. 173. ἐχόντων, ἀλλὰ σύμβουλοι: Weil. 174. γηραλᾶ 
Dind. 176. μὴ δὶς à» φράσαι Paley. 177. δύναμις" ἡγεξ 

σϑαι σὲ δεῖ Blomfield, δύναμες" ἡγεῖσϑαι ϑέλε Doederlein, δύναμες 
Z ry ἡμῖν τελεῖν Herwerden. πέλῃ Meineke, 9' ἕλη Merkel, παρῇ 
Rauchenstein, σϑένῃ Oberdick. 182. πω -ocóvó Blomf., πώ- 
zo) ὧδ᾽ Weil. 187. εὐπρεπεστάτα et εὐπρεπεστάτω recc. 
188. fort. κάλλος. --- κασιγνήτω rece. — 189. ταὐτοῦ πάτρας τ᾽" ἔναιε 
δ᾽ ἢ olim Weil. 192. ἔτευχον Porson, τεύχουσ᾽ ἐν Hartung. 
ἐπ’ ἀλλήλαισ: Blomf. 195sq. 77 . . ἡνέαισιν εἶχεν Schaefer. 196. 
ἡνέαισε δ᾽ recc. 197. αὐτὴ δίφρον Canter. 199. δεσμοὺς χα- 

λινῶν Hartung, ἀχάλινος ἅρμα Weil, ἀμὺξ γχαλινὼ Merkel, ἄντυγ᾽ 

ἀχάλινον olim W. 
202. πτώματι schol. legisse videtur. 205. φαύσασα Herm. 

206. βωμῷ recc. 208. ἀετὸν Brunck. 210. ϑοοῖς Hartung, 
πρόμῳ olim Weil, κυνὲ olim Oberdick. 210 sq. μεϑύστερόν σφιν 

. ῥόϑῳ πτερῶν Enger. δρόμῳ πτερῶν Merkel. 21l. κείνῳ τ’ 
ἐπαχταΐνοντα Heimsoeth, περχνῷ τ᾿ égoppatvovza Oberdick. 212. 

ἄλλο πλὴν Hartung. 218. ἐμοί τε Blomf. δεῖμα τ᾽ Stanley. 
δεέίματ᾽ ἔστ᾽ ἰδεῖν recc. 214. ὑμῖν & recc. Post ἀκούειν lacunam 
olim statuebat, postea εὖ δ᾽ ἄρ᾽ coniecit Schuetz. 216. πράξας 
— οὐ δ᾽ Bothe. οὐχ ὑπόδικος ὧν zóAet cl. Hesych. ὑπόδικος ὑπεύ- 

ϑυνος Weil. πέλε: Huet, item, secluso v. proximo, Naber. 217 
interpolatum iudicat, exspectans σωϑεὶς δ᾽ ἀτέμως τήνδε ποιμανεῖ 

79óva, Dind. σωϑεὶς δ᾽ ὁποίως Pauw, σωϑείς 9^ ὅμως γε €G 
Haupt, σωϑεὶς δ᾽ ὀνοστὸς (vel ὀνοστῶς) W H Roscher. 220. Zzo- 

Ξροπὴν λαβεῖν rece. In scholio εἰ σὺ δεινὰ Heimsoeth. 221. ἀγαϑὰ 
δ᾽ Prien, zdy49' Herm., χεδνὰ δ᾽ Heimsoeth, τἄλλα ὃ ̓ΡῪ Βομπίαϊ, 
229. πρευμενῆ recc., πρευμενεῖς" αἰτοῦ δὲ πρὸς vel πρευμενῆ δ᾽ a:- 
τοῦ τάδε Dlomf. λιπαρῶς Heimsoeth, προφρόνως LSchmidt. αὐτοῦ 
τὰ μὲν, v. 225 ante 224 posito, anonymus. πρευμενῶς αἴτου μένην 

Weil. 226. γαίας Turn. μαυρῶσας malit Blomf. In scholio 
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κακὰ σχεϑέντα Paley. 2927. πρευμενὴς Blomf. προφρόνως Weil. 

228. εὖ δὲ πάντα δὴ Blomf. τελοῖϑ᾽ ἃ Weil κρίνομεν πέρας Har- 
tung. 229. τῶνδ᾽ ὀνειράτων χριτής H Schwarz. 230. ἐχήρυ - 
fac Nauck. τήνδε κυρώσας Naber. 29]. τἄλλα δ᾽, ὡς Heim- 

soeth. 232. ϑήσομαε rec., γῆς φϑιτοῖς O Sievers. Fort. ϑύσομεν 

xcé. aut ϑήσομεν . . ἔνερϑεν ἄρμενα. 490. δυσμὰς recc., δυσμῶν, 

scholium sic scribens: δυσμῶν: ἢ τῶν δύσεων... ἀπὸ δυσμῶν: φϑιε- 
νασμάτων: τῶν λήξεων, olim Oberdick. φϑινάσμασιν Ῥααν. οἰ. He- 

sych. φρϑιψάσμασι. φϑίσεσι. δυσμὰς... φϑινάσματα Schuetz, δὺυ- 

σμαῖς ἄναχτός δ ᾿Πλίου φςϑινάσμασιν Blomf. ἄνακτος γείτονας φϑι- 

νασμάτων olim Weil. 286. ἀλλὰ μῶν Hartung. 238. αὐταῖς 

Schuetz. ἀνδροπληϑέα Blomf. 288sq. ὧδέ τις περισσὸς αὐτοῖς 

ἀνδροπλήϑειαν στρατός: κάρτος οὖν τοιοῦτος (olim λαὸς οὖν τοιοῦ- 

τος) Weil. 999. xal στρατὸς τοῖός γ᾽ ὃς ἔρξε Hartung, oU. 
στρατὸς δ᾽ οἷός ποτ᾿ ἔρξας Kirchhoff. στρατὸς γαιοῦχος Merkel. 

ἔρξαι Bothe. 299 et 247 permutat LSchmidt. 4240. χἄτε πρὸς 
Porson. 240sq. post 243 transponit A Trendelenburg. 242. 

ἀχμή HLAhrens. διὰ γερός γ᾽ Vict. (διὰ χέρ᾽ ὡς GC W Schneider). 
διὰ χερὸς σφίσιν πρέπει: Wellauer. δεὰ γερός σφιν éunpéze: Herm., 

διὰ γερὸς λαοῖς πρέπει Enger, διὰ χερὸς χκαὐτοῖς πρέπει Merkel. 

2425q. ante 240 transponit Conradt. 244. ποιμάντωρ recc. στρα- 
τοῦ recc. 246. &vopag δαΐους Weil. 248. μολόντων Heim- 

soeth, συϑέντων Meineke, βεβώτων Weil. 250. δρόμημα recc. 
Περσικοῦ Blomí. 26]. xci .. κακόν, κλύειν Meineke. 253. xa: 
πόλις Schuetz, xa? μέγας A Nauck, xo? πλατὺς olim Weil, xoa? ga- 
ϑὺς vel potius xa? ταῦς Heimsoeth. 2565sq. an te254 transponit, 

deleto v. 258, Oberdick. Malim 256—258 secludere. Post 

257 versum excidisse putat Weil. 258. Πέρσαις recc., ὑμῖν 

Heimsoeth. 259 —292. chorica coryphaeo tribuit Westphal. 

259. o αἰνὰ Pauw, αἰνά γ᾽ αἰνὰ Heath. ἄξα κακὰ Hartung. 

κακὰ delet Hermann et Prien. 260. νεόκοτα, óc? Bothe (xai 

Om. rec.), veóxoza πανδάξ᾽ Weil. 263. ἔστ᾽ Doederlein. 264. 

καὐτός γ᾽ rec. αὐτὸς δ᾽ Porson. :265. 7 delet Prien. 266. 
μάλα μαχροβίοτος Weil ὅδε τις Herm. 270. Πέρσαις Robort., 

ὑμῖν Heimsoeth. 272. τοι πολιὰ olim Bothe, πολύδονα Wiel. 
τέλεα Meineke. 278. 71s παΐειν Bothe. 278sq. γᾶς ἀπ᾽ 
Ἡσίδος ἐλϑεῖν βαιὰν ᾿Ελλάδ᾽ ἐπ᾽ αἷαν M Schmidt. ἦὖλϑε δαίαν εἰς 
“Ελλάδα χώραν Hartung. 218. ἁλιδνὰ rec. ἁλίδονα πολυβαφῇ 
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τε vel ἀλέδονα γυῖα πολυβαφῇ Arnaldus. πολύδονα σώμαϑ᾽ ἁλιβαφῆ 

Prien. ἁλίδονα δέματα Halm. 979sq. κατϑανόντα φέρεσϑαι 
πλαγχταῖς ἐν δικλάκεσσιν M Schmidt. 980. ἐν πλαγκτοῖσε πλά- 

κεσσιν Blomf., πλάγκτ᾽ ἐν σπιλάδεσσιν Hartung, πλάγκτ᾽ ἀκτῶν omt- 
λάδεσσιν anonymus, πλαγχτῶν ἐν σπιλάδεσσιν (olim πλαγκταῖς ἐν 

διπλάκεσσιν) Weil σὺν pro ἐν Pauw. ἀμφὲ πλάκεσσι Halm, ἐν 
πελάγεσσιν Volckmar, ἐν πλακέδεσσιν Prince, si πλάκεσσιν Tour- 

nier. In scholio ἢ à» Σαλαμῖνε καὶ Ψυτταλείᾳ Oberdick. 281. 
ἀπώλετο rec. 981— 86 ante 275 transponit M Schmidt. 282. 

λεὼς δαμασϑεὶς recc. ναΐζῃσιν recc., ναΐαισιν Dlomf. 288. ὥζ᾽ 
ἴυζ᾽ ἄποτμον βοὰν vel ἴωζ᾽ ἄποτμον δὴ βοὰν Pauw, loce βοὰν ἄποτ- 

pov Bothe, νζε δύσποτμον βοάν (et 289 δαΐοις) Enger. 2838 sqq. 

ἴυξε Πέρσαις δαΐοις δυσαιανῇ ἄποτμον βοὰν, ὡς παγκάκως ἅπαντ᾽ 

ἔϑεσαν Arnaldus. ἄποτμον δαΐοις | δυσαιανῇ βοὰν | ὡς πάντᾳ παγ- 

χάχκως {ϑεοὶν 1 ἔϑεσαν Hermann et Prien, ἄποτμον δαμόταις | δυ- 
σαιανῇ βοάν, | ὡς πάντας παγκάκως (ὡς παγκάκως πάντα τὸ πᾶν 

Weil) | ϑεοὶ ϑέσαν Heimsoeth. 984sq. αἰανεῖς Πέρσαι, ὦ, τὰ 
πάνϑ᾽ ὡς παγκάκως Hartung. 985. Δάοις Merkel Πέρσαις, 
ὡς (et 283sq. δαΐοις . . βυάν de Hermanni coniectura) Schiller, ὡς 

Πέρσαις Teuffel. ὡς παγκάκως ἅπαντ᾽ Pauw. 286. ἔϑεντ᾽ 
Paley, ἔκτεσαν Iw.Mueller. ἔϑεσαν στρατοῦ a? a? Lachmann. 9288. 
στενῶ "Tournier. 289. στυγναὶ δ᾽ ϑᾶναι recc. Δάοις Merkel, 
δαμόταις Oberdick. 289sq. στυγνᾶν γ᾽ ᾿ϑανᾶν δαΐοις μεμνῆσϑαε 

Weil. 289sqq. oczuyval δ᾽ ϑᾶναι: μάταν (μεμνῆσϑαέξ τοι πάρα) 
ὡς πολλὰς Περσίδων ἔχτισαν εὐνατόρων ἀνάνδρους Hartung. 9290. 

πάρεσϑ᾽ Burney. 291. πολλὰς ὡς Περσίδων Abresch. ὡς Περ- 
σίδων πολλὰς ἄγαν olim, postea πολλὰς ὡς Περσίδων γονᾶν Weil. 

μάταν eicit Heimsoeth, μάνας conicit Merkel. 292. ἔϑεσαν 
εὐνῖδας Pauw, εὔνιδας ἔχτισσαν Boeckh, εὔνις ἔκτισσαν Paley. 
296. βροτοὺς recc. φέρειν βροτούς olim Bothe. 298. ὁμῶς 
Schuetz. 299. τίνα δ᾽ ἐκεῖ Burgard. 

900. τῶν ἀρχελάων, τίς τ᾽, ἐπὶ Hartung. 801. ἄναρχον 

Robort., ἄναμπρον Merkel, ἀναλχῇ Heimsoeth. 303. φέγγος μέγα 
Weil. 3809. 7Τανάγων recc., Πελαγών Hartung. 310. ϑαλασ- 
σόπλακτον vel ϑαλασσόπλαγκτον recc., ϑαλασσόπλαγκτος Dlomf., 

παρ᾽ ἀμφίέπληκτον Hartung. 911. Τιϑαῖος ᾿ἡρσάκης Hartung. 
311—313 suspectat, 314— 316 damnat Paley. 918. πεπληγμέ- 
νοι Dind., κυκώμενοι ex cod. Vind. Heimsoeth, ἡλκωμένοει olim Her- 
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werden, ῥιεκνούμενο: Naber. ἐσχυρῶς Abresch. - 914. ῥοαῖς τε 
δεώλου Oberdick. 315. ἠροτεὺς Ἡδεύης xa! Φρεσεύης xal τρέτος 
Hartung. ἡρχτεὺς ἀδειὴς van Hoff. Versum ante 314 transponit 

Weidlich. 315 et 316 invertit (316 scribens o? cc) Merkel. 

310. κ᾿ Ἀρνοῦχος Pauw, Φαροῦχος ἃ ΟὟ Schneider, 5a/$00070g vel 
Καρδοῦχος olim Weil. of γε κάππεσον μαχρᾶς νεώς Weidlich, Zope: 
ναὺς ἐκ μιᾶς πεσών Hartung. ναὸς ἔπεσον ἐκ μεᾶς Vauvillers, ναὸς 
ἔχ μιᾷ ἔπεσον Schuetz, ἐξέπεσον ἐκ μιᾶς νεώς Blomf. ναὺς ἕν μεᾶς 

πέσος (olim δὲ ναὸς ἐχ βαιᾶς πεσὼν) Herm. "Versum insiticium 

putat Blomf. 817. Ἠέταλλος recc. Χρυσοῦς δὲ άταλος olim 

Bothe. Versum delet Hartung. 317. 318 invertit (318. 317) 

Heimsoeth. 918 post 321 transponit Weil. 318sq. μελαξ- 
νης 8 .. Ζαπληϑὴς Hartung. 319. scholium sic scribit: ἔθρεχε 
τῷ αἵματι. τινὲς ἀντὲ xvé. Oberdick. 321. Ἡρσάχης Hartung. 

ve Κάσπιος (vel Doó0roc) Blomf. 322. in scholio μετοιχήσας 
pro μετοικήσει Paley, ἡ εἰς ταύτην ἔφοδος ex schol. rec. Heimsoeth. 

323. "Auzc-p:e Brunck. 323 — 25 inducit Paley. 324. post 
Aptópapóoc unum (ἄρδεων | βολαῖσι πιστός, Πιτρογάϑης vs) vel plu- 
res versus excidisse censet Porson. Ei lacunae nomen ἠασίστρης 

tribuit Koechly. 4oeso: Wellauer, ἄρδεσι Dothe. 324sq. 4p:ó- 

μαρδος ἄλγεσιν | Σάρδεις παρασχὼν Weil. 325. σησάμης vel 
σισάμης rece. 328. εὐϑέτως Weil. 399. δὲ Paley. 390. 

ἀπ᾿ ἀρχὸς Pauw, ὕπαρχος Herm., τάγαρχος Meineke. πλεῖστον εἴς 

ἀνὴρ Dind. 991. ἀνηλεῶς et yp. νηλεῶς rece. ἀκλεῶς de Mar- 

cellus. 332. τοιῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων vov Turn., τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχῶν 

γῦν Canter, τοιῶνδέ γ᾽ ἀρχόντων Brunck, »poterat Aeschylus dicere 

τοιῶνδε ταγῶν. poterat τοιῶνδ᾽ dváxcrwv»« Herm., τοιῶνδ᾽ ἐπάρχων 

νῦν. postea τοιῶνδε μέντοι νῦν ΒΙοπηΐ.. τοιῶνδε τῶνδε νῦν Dind., 

τοσόνδ᾽ ἐπαρχόντων (yp. καὶ ἐπαρχόντων rec.) Heimsoeth, τοιῶνδ᾽ 
ὑπαρχόντων Halm, τοσόνδε ταγῶν νῦν (vel τοσόνδ᾽ ἀπαγγέλλων) 

Weil τοίῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων νῦν Prince. Fort. τοιῶνδ᾽ ἐπάρχων ταῦϑ᾽. 

ἐπεμνήσϑην Herwerden. 999 54. secludit Paley, unum 332 
delet Sorof. 333. fort. παρόντων παῦρ᾽ ἀπαγγέλλω. ἀπαγγέλ- 
λων Weil, 337. πόσον τε Turn., πόσον τὸ Heimsoeth. (πόσον 

γεῶν δὴ πλῆϑος ἣν vel potius) τοσόνδε πλῆϑος Bothe, νεῶν πόσον 
δὴ πλῆϑος ἦν olim Weil. ᾿Ελληνικῶν Blomf. 840. μὲν οὖν Wake- 
field. ἣν pro ἂν rec. ἦν et βαρβάρων Lange-Pinzger. βαρβάρους 
Turn. 340sq. βαρβάρων νῆας κρατῆσαι: Blomf., βαρβάρων ocó- 
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λον χρατῆσαι Weil. 341. (ναῦς ἦν, si 340 μὲν οὖν scribatur, 
Herm.), ναῦς ἂν (et 340 μὲν οὖν) Heimsoeth, ναῦς καὶ Merkel. 

344. οἶσϑα Doederlein. 347. ἢ cot δοκοῦμεν Heimsoeth. δὸο- 
χῶμεν rec. Ante 347 versum excidisse putat, recipiens δοχῶμεν, 

Lincke. 948. ἄλλος δὲ δαίμων Burges. 960. Atossae, 
351sq. nuntio tribuunt recc., 350sq. Atossae, 352 nuntio Robor- 

tellus. 350 ita continuat nuntio Schuetz, ut ϑεὸς πόλιν δ᾽ ἔσωσε 

scribat, cum ante 350 Atossae versum excidisse putet Iacobs, 348sq. 

Atossae tribuat Hermann. 350 choro adsignat Blomf., 348 — 50 

choro, 351 nuntio, 352sqq. Atossae dat Lachmann, 350 — 52 nun- 

tio continuat Hartung, 350 — 55 Atossae tribuit Kirchhoff (351 ἔστ᾽ 

scribens pro ἔτ᾽, ut est in Ald.) 350, post 351 positum, cum 

352 nuntio olim dabat Dind., 350, post 352 positum, Atossae attri- 

buit Weil, 350, post 351 positum, nuntio, 352 Atossae dat Paley. 

960. ϑεοὲ γὰρ Hartung. 352. ὄντως Porson. 354sq. in- 

ducit Paley. 355. πλήϑει γε καυχήσας Hartung. 358. in 

scholio μαχήσωνται Paley. 965. οὐδὲ δαιμόνων Weil. 369. 
μὲν στῖφος Brunck. 970. χάχπλους Hartung. 979. οἷς εἰ 

Tyrwhitt. 373. δρασμὸν ἄραντες Naber. 974. (κάρτος 
Abresch) ὃν προκείμενον Herm. 975. τοιαῦτ᾽ Brunck. ὑπερ- 
ϑύμου recc., ὑπ᾽ ἐχϑύμου Ald. 978. δεῖπνόν y Stanley, ϑοίνας 
Blomf., (δεέπνων G C W Schneider), ϑοίνην Hartung. 379. écpo- 

ποῦτο Heath. 381. in schol. post ἠξίωσεν adde φυγεῖν vel éx- 
πλεῦσαι. Pro ἐγένετο scribit ἀπεγένετο Oberdick. 382. πᾶς 

9^ recc. 989. στιχὸς μαχρᾶς Hartung, νυχτὸς μακρὰν Weil, 
νεῶν μακρῶν Herwerden. 385. δὴ εἰς Dlomf. δὴ ᾿ς ALudwig. 
δίπλοον (vel δέπτυχον) Hartung, διὰ πόρον Baumeister. πάννυχοι δὴ 

διάπλοοε Rauchenstein, παννύχῳ (ot) δὴ διαπλόῳ (og) LScehmidt. 

391. ἠἡχοῖ vel ἠχεῖ recc. 777 vel ἠχῇῆς Abresch, 70» Pauw, ἠχὴν 

Hartung, ἅρμοϊ Heimsoeth, εὐχῆς Meineke, εὐχῇ LSchmidt. 777 
πέλαγος Weil. 395. οὐδὲ yàp ὡς ἐν φυγὴ rec., unde οὐ γὰρ 
ἐν φυγῇ Blomf. ὡς φυγεῖν Rob. 396 post 397 collocat Heim- 
soeth. 998. πάντα Oi Schuetz, πάντα xaív' olim Bothe. 399. 

ἐπεὶ δὲ Ald., ἔπειτα Porson, ἔπει δὲ Bothe. ἐξὸν ἐμβολῇ Abresch. 
400. χελεύσματος rece. 401. ἐμφανεῖς recc. 402. εὖ- 

τάχτον recc., εὐτάκτῳ Bothe. 408. κόσμῳ δ᾽ ὕστερον πρόπας 
Weil. 404. ὑπεξεχώρεε Vict. 406. ἐλευϑεροῦτε δή ALudwig. 
408. προγόνων τε ϑῆκαι Salmasius, προγόνων τε ϑήχας CGHaupt. 
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414. ἐπ᾿ ἄλλον Blomf. ἔϑυνε(ν) recc. 415. xal πρῶτα et μὲν 
δὴ recc. ῥῦμα Meineke, ἔουμα Weil. 417. ἀρωγή τ᾽ Pauw, 
ἀρωγή γ᾽ Prince, ἀρωγὴ δὴ Schiller. 418. αὐτὸν δ᾽ ἐφ᾽ αὑτῷ 
γ᾽ olim Bothe. αὐτο &" Butler. 419. (ἐπαίοντ᾽ Heath), παισ- 
ϑέντ᾽ Porson, πταέοντ᾽ Vuithier, ϑραύοντ᾽ Sauppe. παίοντο ϑράνων 
M Schmidt. Ante 420 versum excidisse putabat Weil. 420. 

δὲ rec. νᾶες Blomf. ἀφραδμόνως recc. 491. ἔτεινον Heimsoeth, 
ἔϑυνον Oberdick. δὴ Heath. 424. ἀχταὶ νεκρῶν δὲ Kirchhoff. 

(ἐπήνϑεον Wakefield). 494sqq. ἀχταὲ.. γοιράδες τ᾽ ἤνϑουν 

ὅπλοις, φυγῇ δ᾽ ἀκόσμῳ ζῶσι ναῦς ἠρέσσετο: oí δ᾽ ὥστε͵ ϑύννους 
εἰς τιν᾽ ἐχϑύων βόλον dyaia: . . ἐρειπίων ὅσοι πτέρ᾽ ἦσσον βαρβά- 
ρου στρατεύματος (426), ἔπαιον ἐρράχιζον, ὀλολυγὴ δ᾽ ὁμοῦ... ὄμμ᾽ 

ὑφείλετο λακιστὸν ἐν πέτραις τιν᾽ εὑρέσϑα:ι μόρον (ex Lucian. Pisc. 

c. 2) Burges. 497. oí δ᾽ malit Schuetz, τοὺς δ᾽ Hartung. 

498. ϑραύσμασι rec. 429. οἰμωγὴ δ᾽ ἅμα Hartung. 429 sq. 

οἰμωγῇ δ᾽ ὁμοῦ κώκυμα συγκατεῖχε Merkel. 480. χκαυγήμασιν 

Herm. 481. χελαινὴ νὺξ τόδ᾽ ὄμμ᾽ olim CGHaupt. ὄρφν᾽ 
ἀφεέλετο Volckmar, ou^ ἀφεῖλέ νιν Heimsoeth, ἅομ᾽ ἀφείλετο Ober- 
dick (mallem ἅρμ᾽ ἠπείγετο). ἀφείλκετο Pauw, ἀφέκετο Blomf., 

ἐφαένετο Wiel. 432. fort. νεχρῶν δὲ. 483. ἐχπρήξαιμει 
Wakefield. 484. τάδ᾽ Wakefield. 438. xaxov Ald. 439. 
αὐτοὺς Turn. 445. εὐπρεπεῖς recc. Versum delet Paley. 447. 

δυσκλεεστάτῳ πότμῳ rec. 449. μόρῳ δὲ ποίῳ Weil. 450. τό- 
πον Pauw. In scholio ἀπέχει πρόσχωρος Sorof. 4652. scholiasta 
sóc pro Πὰν legisse videtur. ποντέας ἅλμης Pauw. 454. £y- 

Bool κεῖσ᾽ ὑπεχσωζοίατο Weil. ἐκχνηξαίατο Hartung, εἰσσωσοίατο 

Meineke. 455. χτείνειεν recc., χτεένειαν Porson, χτάνοιεν Blomf. 

456. ὑπεχσώσειαν Blomf., ὑπεχδεχοέατ᾽ Weil. 458. νεύων ἔδωκε 
Herwerden. 459. φάρξαντες Dind, ut semper. 461. '"xux- 
λοῦντο Brunck, ἐχυχλοῦντο Porson. - πᾶσαν ἐκυκλοῦντο Blomfield. 

χυχλοῦντο Πέρσαι νῆσον Al(owinski) Post νῆσον lacunam (οὗ δὲ 
βάρβαροι κύκλῳ πέριξ σφ᾽ ἔτειρον) statuit Meineke. χυκλοῦντο 
πάντη, φῶτας ὥστ᾽ olim Weil. 462. oi τις τράποιτο. πολλὰ 
μὲν τἀρχῇ x χερῶν Heimsoeth. πολλὰ μέν τἄρ᾽ W., πολλὰ μέν νυν 

Weil. 4468. πέτρῃσιν recc. ἤρασσόν τε Blomf. τοξικῆς δ᾽ recc. 
464. προσπέτνοντας Reisig. 468. ἀνῴμωξ᾽, ἐν (vel ἕν, olim εὖ) 
Bothe. ἀνῴμωξ᾽ εἰσορῶν κακῶν βάϑος Butler. 468 — 74 inter- 

polatos iudicat Paley. 469. in scholio ὁρῶντα ζὔχϑονν Weil. 
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472. παρηγγειλέν τ᾿ ἄφαρ Butler. Post 472 lacunam statuit, 
fo^ 473 interpolatum iudieans, Merkel. 473. ἡϊξ᾽ recc., ἔπτηξ᾽ 
vel dzg$' Pierson, zie" GC W Schneider. 474. στένειν πάρα 
Dind. 476. πικράν γε Paley. 471. εἰδὲ Meineke, εὕρετ᾽ 
οὐδ᾽ nescio quis. 481sq. delet Conradt. 489. τάσδ᾽ ἔλιπες 
recc., τάσδε γ᾽ ἔλιπες Brunck. τούσδε λοιποὺς οἶσϑα Weil. {εἶδ 
οἶσϑα, σήμηνον Heimsoeth. 483. prima nuntii verba exci- 
disse probabile Wellauero. ναῶν τε et 485 στρατός δ᾽ Heim- 

 Soeth. 485 sqq. excidisse quaedam putat Heath. 486. 

διώλεϑ᾽ Blomf.  Apzvetow νάπος Heimsoeth. 487. oe: recc. 
ὑφάσματος Stanley. Post 487 lacunam statuit, seclusis v. 488 — 

517, Paley. 488. οἵ τ᾿ (οἱ δ᾽ Hartung) ἐχπερῶμεν Schuetz, 
διεκπερῶμέν τ᾽ Bothe. 491. γαΐδος recc. 492. πολίσματ᾽ 
ἐσπανισμένους olim Schiller. 498. πλεῖστοι ἴϑανον Brunck, πλεῖσ- 
cov σίνος Hermann. 494. δίφει: recc. 495. δ᾽ ἐς αἶαν A Nauck. 
γαῖαν ἠδὲ Rob. 496. Ἡξιοῦ recc. 497. βοέθης Casaub. llay- 

γαῖον Turn. 

500. οὐ ῥεῖϑρον ἁγνὸν Burges. 504. χρυσταλλοπῆγα διὰ 
πόρον στατὸς περᾷ Porson (περᾷ στρατός Hartung), κρυσταλλοπῆγα 
διαπερᾷ πόρον στρατὸς Heimsoeth. δεάπορον Canter. 507. αὐγὰς 

ΒΙοιηΐ. 508. δεῆξε Blomf. 509. ἔπετνον Porson. εὐτυχὴς recc., 

εὐτυχεῖς Schiller. 512. Gpáxz» Blomf. 516. ταῦτ᾽ ἔστι ταῦτα, 
postea ταῦτ᾽ ἔστι τἄργα Herm., ταῦτ᾽ ἔστε πλήϑη Wieseler, ταῦτ᾽ ἔστιν 
ἔτυμα Weil. ταῦτ᾽ ἔστι τἀνϑάδ᾽- ἄλλα Paley, fort. τοιαῦτα ταῦτα" 

πολλὰς | 518. ὦ δυσπάλαιστε Dlomf. 5185ᾳ. Atossae tribuit Lach- 

mann. . 519. ἐνήλω Dlomf. 521. ἐμφανὴς ὀνειράτων H Schwarz. 
522 delet Paley. 528. ταῦτ᾽ recc., αὖτ᾽ Ald. 524. ἐκήρυξεν 
Nauck. 529. scholiasta ζωὸν legisse videtur H. Stephano. 

530. ὑμῖν Donner. 530 — 34 delet Conradt. 591. »εἰ δὲ 
γράφεται πιστούς « schol. rec., πιστοῖς γε πιστὰ vel πιστοῖς τὰ πιστὰ 

recc., πιστῶς τὰ πιστὰ Blomf., πιστοὺς τὰ πιστὰ Hartung, πιστοῖσι 

πιστούς Weil, fort. πέστ᾽ εἰς ἄπιστα. 584. μὴ κἄτι Dlomf., προσ- 
τεϑῇ Pauw. 535 — 50. quattuor systemata (scil. 548 ἀχορέσ- 

τοῖς scribens) protostatis quattuor ordinum tribuit Christ. 535 sq. 

ἀλλ᾽ ὦ Turnebus. ὦ Ζεῦ, βασιλεῦ Ζεῦ, νῦν vel φεῦ νῦν vel vov 
περ vel vo GC WSchneider. ἀλλ᾽ ὦ βασιλεῦ Ζεῦ Arnaldus. νῦν 
μὲν Schuetz, νῦν τῶν vel νῦν αὖ Elmsley, νῦν τὴν Boissonade, νῦν 
νῦν Bothe, νῦν γὰρ C GHaupt, νῦν δὴ (vel voc) Prien, τέπτε σὺ olim 
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Dindorf, νῦν οὖν Heimsoeth. νῦν μεγάλαυχον xat πολύανδρον Paley. 

νῶν Πὰερσάων Wellauer. ὦ Ζεῦ Ζεῦ βασιλεῦ νῦν Περσᾶν Miedzy- 
chodzki. ὦ Ζεῦ et νῦν delet Conradt. 5838. ἐχβατάνων recc. 
70 Ἡγβατάνων inducit Paley. 539. στυγερῷ Ald. Ante 
540 unum versiculum excidisse suspicabatur Schuetz. 540. zo- 

^ λιαὲ δ᾽, postea πῶλοι δ᾽ Bothe, παλαιαὲ δ᾽ Boissonade. ἀταλαῖς recc., 

ἀταλαῖς vel ἀταλαὶ Dlomfield, ἀμαλαῖς Prien. χκαλύπτραι Merkel. 
o 

ὅ40 54. versum excidisse putabat Schuetz. χαλύπτας μαγνά κατε- 
ρΞξιχκόμεναε rec., unde καλύπτρας μαῖαι γονάδες xacepstixópsvac Herm., 

Ó 

(μᾶτρες παίδων Hartung) lllud ueyv& ex μυγδαλέοις (διὰ μυγδα- 
λέοις habet alius rec.) ortum esse monet Enger. 941. κατε- 

ρεικόμεναι {μητέρες οἰχτραὶδ Dindorf. yp. μυδαλέους πρὸς τὸ χόλ- 

πους rec. 5483. τέγγουσιν. ἄχους Weil μέγ᾽ ἔχουσαι Herm. 

ὅ44. καὶ δαχρύγοο: Hartung. ἀκρογόοι (vel Aafpoyóor) Pauw, &po- 
7060: Schuetz, ἁβρόγονοι Lobeck, ἁβρόγυιοι Bothe, ἁβρόβιοι de Mar- 

cellus. 544 —48 interpolatos putat Merkel. 545. ποϑέ- 

oucty ξῶν Blomf. ἐδεῖν ἔτε συζυγίαν Hartung. 546. λέχτρων 
τ᾿ pact: 548. ἀχορέστοις Hermann et Prien. 549. x&ywyes 

Blomfield. δὲ νόμον Paley, fort. 9ozvov. ^ Inter 549 et 550 la- 
cunam (φρενὸς ἐκ qiue ϑρηνῶν zat») statuit Dind. 549 sq. 
spurios iudicat Paley. 550. atpo Pauw, ἄδω Dlomfield, ἀλγῶ 
Miedzychodzki. χλαέω 0ox&uo» Hartung. αὔρω γοερῶς Oberdick. 

(πολὺ πένϑος Wellauer). 551— 86 inter hemichoria distribuit 

(A551, B 554, A 555, B 557. 571sqq. B interiectiones, cetera A 

canit) Westphal. 551. νῦν yàp, omisso δή, recc., ἦ γὰρ olim 
Dind. προπᾶσ᾽ ὁμοῦ Burgard. 552. (ἠσιᾶτις Pauw). Ἡσὶς ἠρη- 
μωμένα Weil. 553. Ξέρξης γὰρ Heath. coro? hic et 563 Har- 

tung. 555. Ξέρξῃ Heath. τὸ πᾶν τ᾽ ἐπέσπε δυσφόρως (τὰ πάντ᾽ 

ἐπέσπε δυσφόροισε MHeimsoeth), ceteris deletis, Dind. ἐπέσπασ᾽ 
(ἐπέσπασε rec.) ἀφρόνως Hartung. Ξέοξης ἅπαντ᾽ ἐπέσπε δυσμόρως 

Wiel. ^ 557sq. Δαριὰν Dindorf, fort. daprazog οὕτω. οὔπω Heath, 
οὐ τῷ Doederlein. 558. εὐλαβὴς Pauw. 560. Σουσίδης 
G € W Schneider. 561. πεζοὺς γὰρ xal rec. nsCoóg τε γὰρ ϑα- 
λασσίους 9' Brunck, πεζοὺς γάρ τε καὶ GO W Schneider, πεζούς τ᾽ 

ἠδὲ καὶ Herm., πεζοὺς δὲ xa: Paley. 561 54. πεζοῖς τε καὶ ϑα- 

λασσίοις, νῦν δὲ κυανώπιδες ζϑοαὲδ Dind. 562. o: δ᾽ omisit 
Brunck. (a6 χυανώπιδες ónózcepor Burney). a0! ὁμοπτέρους Prince, 
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αἰνόπτερος Oberdick, αἵδ᾽ εὔπτερος Paley, λαιφςόπτεροι Heimsoeth. 
ὀρσόπτεροι νυχτωπέδες Weil. 565. ὁμοπτέροισιν ἐμβολαῖς, ceteris 

deletis, Dind. 565sq. πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς (deleto νᾶες) 

διαί τ᾿ ᾿Ιαύνων γέρας Heimsoeth. 566. διά γ᾽ Prien, διά τ᾽ 

Schiller. ἐξ... χερός Hartung, ἔχ γ᾽ ᾿Ιαόνων γερός (vel γερῶν) 
LKayser, αἕ δ᾽... χέρες Sauppe. χερῶν vel χερός Paley. ὅθθ5αᾳ. 
διὰ δ᾽ ᾿Ιαόνων γέρας τυτϑὰ διεχφυγεῖν Canter. τυτϑά γ᾽ Pauw. τύτϑ᾽ 
ὑπεχφυγεῖν vel τυτϑὸν ἐκφυγεῖν Blomf., τυτϑὰ δὴ ᾿χφυγεῖν Bothe. 

567. τυφλὰ Meineke. 568. αὐτὸν εἰσακούομεν vel αὐτὸν σῶν 
ἀκούομεν Pauw. αὐτὸν ὡς Heath, αὐτόπουν Dind., αὐτὸν ὧδ᾽ Schil- 

ler, (ἀσφαλῶς et) ἀσταλῶς Oberdick, αὐτὸν οὐκ (interrogative) Mied- 

zychodzki. 569. Θράχης Blomf. 571. ot δ᾽ Blomf. πρω- 
cóporo: recc. δὴ φεῦ Heath, a? φεῦ GC W Schneider, γε φεῦ Prien. 

φεῦ hie et 579 delet Dind. Scholii verba τὸ ἑξῆς — dvaó0wv ad 
v. 580 pertinere videntur Oberdickio. b'"lsqq. τοὺς δ᾽ ἄρα 

πρωτομόρους, φεῦ, ληφϑέντας πρὸς ἠνάγκας ἀκτὰς dug Κυχρείας 

— ὁᾷ φεῦ -- στένε καὶ δάχρυσον Hartung. 519. ἠὲ hic et 

580 delet Dind. 513. ó& hic et 581 delet Dind. 573 sq. 

ἀχτὰς ἀμφὲ Koypeíav . . {στέμβοντεςΣ Sorof. 574. in lacunam 
a Cantero notatam ex v. 583 transtulit Zopavcat Herm., ἔρζροντεςν 
Blomf, ἔρζρουσιν» Dindorf. Αυχρείας iterabat olim Bothe, ὥλοντο 

vel τεϑνᾶσιν vel διαίνου inserebat Schuetz, ó& supplet, delens 582 

ἄνδρα, Enger, πύϑονται M Lincke. Fort. στέμβονται ante στένε ex- 

cidit, cfr. fr. 431 N. 576. ὀᾶ 0X hic et 584 Dind. 577. ἐν- 
τεινε Pauw, σύντεινε Heath. 518. βοάν, τριτάλαιναν αὐδάν Wake- 
field. βοὰν, τὰν Blomf., βοατὺν Doederlein. 519. χναπτόμενοι 

Bothe. ἁλὸς αἰνὰ Dind. δὲ 06« φεῦ Hermann. δεινᾷ rece. γναπ- 
cópsvot δ᾽ ἁλιδινεῖς Merkel. δείν᾽ o? φεῦ GOWSchneider. φρεῦ 

omittit Drunck. 582. πενϑεῖ δὲ δόμος Enger. 585. ὀδὺυ- 
pópsvot rece. δυρόμενο:, γοῶνται Hartung. 585sq. δυρόμεϑ᾽ 
ot γέροντες . . κλύοντες Enger. 586. δὲ Wakefield. δὴ xAóov- 
τες rec., δὴ κλάουσιν DBlomf., δὴ ᾿κλύουσιν (olim κλείουσιν) Bothe, 

fort. τλγπαϑοῦσιν. 587. τοὶ τὰν σίαν γᾶν Burney.  4oíav 
ϑὴν vel potius Ἡσιᾶτιν Blomf., "4oravà» vel ᾿᾿σιηνὰν Meineke, σίαν 
οὖν Miedzychodzki. 589. οὐχ ἔτι recc. 591. οὐκ Hartung. 

592. ἄρχονται H Voss. 598. ἀρούραις Butler. 
601. βίου μὲν ὅστις ἔμπορος Schuetz, (βροτοῖσιν ὅστις σύμ- 

zopog Halm). 601sqq. φέλοι, βροτείων ὅστις. . ἐπίσταται xa- 
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κῶν μὲν ὡς ὅτῳ κλύδων καινῶν (βροτῶν Rauchenstein) ἐπέλϑῃ Weil. 

609., γράφεται καὶ ἐπίστασο καὶ ἐπίσταται schol. rec. ᾽ν βροτοῖσιν 

ὡς ὅτῳ vel βροτῶν ὅπως ὅτῳ Heimsoeth. βροτήσ᾽ ὡς Merkel, 

βρότειον ὡς MSchmidt. 602sq. βροτοῖσιν οἷσιν àv . . φιλεῖν 

Hartung. 603. δεῖμ᾽ ἄγειν Meineke, δειματοῦν vel δείν᾽ εἶναι 

vel δεῖμ᾽ ἔχειν Schiller. δειμαίνειν φέλον Weil. 604. οὐρέσῃ 

Lennep. 605. (οὐριεῖν τύχην ϑεόν Weil). Ante 606 lacu- 

nam statuit Conradt. 606. δ᾽ a» Heimsoeth, γ᾽ ἄρ᾽ Prince. 

ἤδη κάρτα μὲν anonymus. 607. τὰ ϑεῶν Blomt. Post 607 

lacunam statuit Weil. 607sq. fort. ἔν τ᾽ ὄμμασιν... βυᾷ τ᾽ 
ἐν (βοᾷ τ᾽ etiam Weil). 610. ἀνευϑ᾽ ὀχημάτων Pauw, ἄνευ 
γ᾽ ὀχημάτων Heath, ὀχημάτων τ᾿ ἄνευ Brunck. 619. ἐστεέλα- 

μεν τῷ πατρὶ Martung. πατρὲ παιδὸς εὐμενεῖς Brunck. πρευμενεῖ 

Blomf., εὐμενεῖ Schuetz. 616. fort. παρδακοῦ. — μέγα Wakefield. 

619. εὐφύλλοισι ϑαλλούσης τροφαῖς Weil ἀλδούσης Meineke. χε- 

ροῖν Blomf., ἔσον Dind., βρύον Wieseler, λέθος Volckmar, πίων Har- 

tung. 620. ἐλάας Dindorf ut semper. 627. σύ γε Pauw. 

ϑαλάμοις Arnaldus. 628. ἡμεῖς δ᾽ recc. 630. γαξαν recc. 

εἶναι | (Περσῶν ϑεῷ τῷ» κατὰ γαίας Weil. 631. ἀλλ᾽ ὦ Blomf. 

691 35 interpolatos iudicat Merkel. 634. ἄχος Pearson. πέ- 

λον Kiehl. εἰ γάρ τι κακῶν ἄχος οἷδε παρόν Heimsoeth, εἰ γάρ τις 

ἀχῶν ἄκος οἷδε πέλον Weil. 634sq. xaxàv πέρας οἷδε πέλον, . . 

ϑνητῶν ἄκος Oberdick, εἰ γάρ τε κακῶν ἄχος --- οἷδε πλέον ϑνητῶν --- 

μόνος ἂν πέρας εἴποι 1, Schmidt, fort. εἰ γάρ τι κακῶν τῶνδ᾽ ἔστιν 

ἄχος, μόνος ἂν ϑνητῶν ἄρος εἴποι. 635. ϑρήνων Gomperz. παρὰ 

σ᾽ Bothe, πάρος Merkel. 636 —76 bis sex personis distribuit 

OMnueller, hemichoriis (A 636, B 641, A 650, B 653 inde ab '4io- 

νεὺς, A660, B 662, A 664 inde a χροκόβαπτον, B 666, A. B vel 

Α 668) Rossbach et Westphal. 636. ἀρ᾽ Kirchhoff. 6385qq. 

févroc τὰ πανάϑλι᾽ αἰανῆ δύσϑροα βάρβαρα βαύγματα σαφηνῆ, nav- 

τάλαν’ ἄχη δὲ βοῶντος νέρϑεν.. μου; Hartung. 641. ἄγη 

olim Dindorf. ἀμβόασαι Prien, διαβοᾶσαι Herm., διαμβοάσω Dind., 

διαβαύξω Rossbach, δ᾽ ἀμβαύξω Weil, à" ἀμβοῶ Heimsoeth, 'ujodco 

Meineke, δὲ συμβοάσω Oberdick. 645. in scholio τῶν xa«ca- 

χϑονίων Kirchhoff. Scholium non ad 644, sed ad 645 adpositum 

est. 645 — 47. ióv- αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων Περσᾶν Σουσιγενῆ ϑεόν, 

δαίμονα μεγαλαυχῇ Hartung. 648. πέμφατε Blomf. (oióv γ᾽ οὔπω 

Butler) τοῖον οὐ Heimsoeth. 649. aia χάλυφεν Meineke. 
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650. οὗχϑος, si ἁνὴρ scribatur, requirit Teuffel. 652 sq. AidwvsD 
. . Ἀϊδωνεῦ Dlomf. 653. (ἂν εἴη GOW Sehneider). 654. 
οἷον recc., ὅσιον Volckmar. Δαρεῖον pro ΖΔαρειάν Porson. deos? 

ἄνα Siebelis. Δαρεῖον Δαρεῖον ἄνακτα Bothe. «xaxov ϑεῖον ἄνακτα 
Δαρεῖον, ἠέ Schuetz, δάϊον οἷον ἄνακτα Δαρεῖον. ἠέ (olim “Ζαρειᾶνα) 

Herm., οἷον ἄνακτα, φέλον Δαρεῖον" ἠξ Dutler, Δαρεῖον ἄνακτα" ἠέ 
olim Bothe, Δαρεῖον, τὸν ἄνακτα Δαρειᾶνα. ἠέ Lachmann, Ζαρεῖον 

οἷον ἄνακτ᾽ Ἑρξείαν Blomf., Δαρεῖον οἵ: ὦ ἄνα δαρεῖ ἠέ OGHaupt, 
δῖον ἀνάκτορα Δαριᾶνα Dind., Ζ“αρεῖον ἄνακτ᾽ - cre Hartung, δ᾽ ape 

τὸν οἷον ἄνακτα Δαρειάν, ἠέξ Rossbach, ϑεῖον ἀνάχτορα Δαριανῇ 

Weil, δαίμονα ϑεῖον ἄνακτα Περσᾶν F W Νομπιδημ, οἷον ἔνερϑεν 
ἀνάχτορ᾽ ἄρε ἄν. ἐή (ἄνακτα δ᾽ ἄρει ἀν" “ἠέ idm GCWSchnei- 
der) Prince. ἄνακτ᾽ ἀπαϑῇ 1, Kayser. Fort. ϑεῖον ἀνάκτορα 4α- 
ριαῖον, ἠέ. 655. οὔτε Blomf. ἀνδρας μέν ποτ᾽ vel ἄνδρας πώ- 
ποτ᾽ Abresch. 657. τ᾽ Brunck. 658sq. ϑεομήστωρ δ᾽ ἔσχεν 
delet Hartung. 659. ἔσχεν: στρατὸν δ᾽ C GHaupt. ἐποδόχεε 
Tanaq. Faber, ἐρωδώκει Pauw, ἐπωδώκε: (i. e. ἐρωδώκει) Porson, 

᾿φρωδώχει Butler, εὐώδωσεν DBlomf., ἀπόδωχεν vel ἀπέδωκεν Bothe, 

τόϑ᾽ ὡδώκει Herm., ἐποδήγει Passow, ἀπεδεδώκει Volckmar, zo9* 

ὡδώχει Rossbach, διῴκει (gl διώκει in recc.) Paley, εὐωδώχεε 

Merkel. 7é omittit Blomf. 660. ante βαλλὴν addit ἀωὰ Dindorf. 
ὦ ἀρχαῖς βαλήν Hartung. βαλὴν . . βαλὴν rec. et Eustath. ad 1]. 
p. 381, 16, ad Od. p. 1854. In scholio Φρύγεον pro θΘουρέων Schiller. 
660sq. 79^ ?xou fai» olim Bothe. 661. /9' 79" Seidler, £29" 
Dind., 79" Enger. 662. τόνδ᾽ (vel τοῦδ᾽) ἐπ’ Dind. 665. εὔ- 
βαριν Blomf. 666. βασιλείου τε Hartung. 668. βάσκε πε- 

ρῶν recc. Zaeps?, ἄν᾽ oi Pauw, ΖΔαρεῖ ἄνα Siebelis, daos? ἄνω 
olim Bothe, Zoe? , ἄνεε Schuetz, (4aps?? ἄναξ vel Δαρεῖ᾽ ἄνα, postea) 

Δαρεῖ ἰαυοῖ Blomf., Δαριεάν Dind., Δαριανεῦ Weil, Δαρεῖ iai oi 
Paley. βάσχε, πατὴρ ἀκάκας ὃ Περσᾶν FW Newman. 669. γ᾽ 

αἰνά Pauw, χοινά τε Stolberg, καινόκοτα DBlomf., χαινὰ κλύῃς Har- 

tung, καίν᾽ ἄλγη vel αἰανῆ Enger, χαινά cot Weil, xaé' ἐμοῦ Rauchen- 
stein, xa ἄχϑη Meineke, xaw:cày Merkel. 669 sq. verbis 

ónoc . . ἄγη ut interpolatis substituit repetitos v. 660sq. Dind. 

670. vé' ἄχη Enger, νέατ᾽ ἄγη Merkel. 671. δέσποτα Oso- 
ποτᾶν Dind., δέσποτα δέσποτ᾽, ὦ Enger. 674sq. γὰρ ἀπ᾽ ἤδη 
χατάκρας ὄλωλεν Hartung. 675. κατὰ γῆς recc., χατὰ γᾶς Dlomf. 

676 ut 668. 677sqq. oio? oio?, ὦ πολύκλαυτε ϑανὼν δυνάστα, 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 3 

[2 il »/ 
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τέ τάδε gíAott περέβαλες δίδυμα γοᾶν lop πᾶσα: γὰρ γᾷ τᾷδ᾽ 

ἐξέφϑινϑ᾽ αἱ τρίσκαλμο: νᾶες ἄναες, oio? Dind. 678sqq. ὦ πο- 
λύκλαυτε φέλοισι, ϑανὼν τέ ros δυνάστα; παρὰ ταγοῦ γε δίδυμον 

δύσνοον ἁμάρτημα πᾶσαι γᾷ τᾷδ᾽ ἔφϑινϑ᾽ αἱ πρέσκαλμοι νᾶες ἄναες, 
3 , , FW ^ πων b Ἂν, NES " 4 

postea ὦ . . ϑανών, τέ; τάδε δυνάτ᾽ ἀδύνατα. περισσὰ δίδυμα διά- 
γεν ἁμάρτια; πᾶσα: γάρ σοι τᾷδ᾽ ἐξέφϑινϑ᾽ αἱ e νᾶες ἄναες 
Bothe. 679. τίπτε pro τέ τάδε Rossbach. δυνάστα δυνάστα 

recc., δυνάστα δυναστᾶν olim Dind. 679sqq. τίς τάδε δυναστείᾳ, 

δυνάστα, παρὰ τᾷ cà δίδυμα διάνοι᾽ ἂν ἁμάρτια πάσᾳ γᾷ τᾷδε; 
Schuetz, τό τάδε δυνατὰ δυνατὰ παιδὲ τῷ σῷ, διδύμᾳ δ ἄνοιαν ἅμαρ- 
τίᾳ; πᾶσα: γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι νᾶες ἄναες ἄναες Blomf., 
τέτας δέ, δυνάστα δυνάστα, πέρισσ᾽ ἄσα διδύμα δὲ ἄνοιαν. πάσᾳ 

- », e , —- » » , 

γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινται at τρίσχκαλμοι νᾶες ἄναες ἄναες Lachmann, τί 

τάδε, δυνάτα δυνάτα, περὶ τᾷ σᾷ διδύμα διάγοει Mage πάσᾳ γᾷ 
τδ᾽: Lange- Pinzger, τί τᾷδε, δυνάστα δυνάστα, περὲ τὰ σὰ διδύμᾳ 

? » -- ἐ ἄνοιαν ἁμαρτίᾳ πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινται τρίσχαλμοε νᾶες, ἄναες 
νᾶες Herm., τέ τάδ᾽ ἀδύνατα δύναται περιστᾶσα: δίδυμα, διαλύειν 
δ᾽ τρῦτ Mas πᾶσα: δὲ Gy γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινται νᾶες ἄναες αἱ τρίσκαλ- 

; Hartung, τί τᾷδε δυνάτα δυνάτα περὶ τᾷ σᾷ διδύμᾳ δε’ ἄνοιαν 
ἘΣ μα πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽ ἐ. vp. νᾶες ἄναες νᾶες Prien, τέ ταύτᾳ, δὺυ- 

ναστᾶν δυνάστα, περισσᾷ σᾷ διδύμᾳ δὲ ἄνοιαν ἁμαρτέᾳ χτέ. Paley, 
τέ τάδε λυμαντὰ λυμαντὰ πάρεστι od δίδυμα yoà» Ópapéa πάσᾳ γᾷ 

τᾷδ᾽; ὡς ἐξέφϑινται τρέσκαλμοι νᾶες ἄναες ἄνανδροι Weil, τέ τάδε, 

δυνάστα; ἀδύνατα περὲ τὰ σὰ δίδυμα διαγοᾶν ἁμάρτια Schiller, τέ 

τάδε, δυνάστα, παιδί τε σῷ δίδυμα διά γε τὴν ἁμαρτίαν πάσᾳ τε γᾷ 

δ᾽ ἐξέφυσαν αἱ τρίσκαλμοι κτξ. Prince, τέ τάδε, δυνάστα, δυνασ- 
veía περὶ τᾷ cQ διδύμα δι᾿ ἀγοῖν δὴ ᾽μαρτέα; Merkel. 680. Πέο- 
σας pro περὲ τᾶς σᾶ: Heimsoeth. διεάγοιεν recc., διάνοιεν Ald., δεά- 

vot! ἂν vel διάνυσεν Brunck, διαγόεδν᾽ ἃ ΟὟ Schneider, διαγνοΐης 

ἂν olim Schiller, γοεδνὰ Metzger. δίδυμα διάδωμεν ἀνάρσια; dele- 

tis verbis περὲ τᾷ σᾷ, Oberdick. 681sq. πᾶσαν γᾶν ἐξέφϑιεσαν 
αἱ τρίσκαλμοε Conradt. 683. νᾶες, ἄναες νᾶες recc., νᾶες ἄναες 

ai αἱ Voss, νᾶες ἄναες Heimsoeth, νᾶες, νᾶες ἄναες Paley. Post 

683 lacunam statuit Porson. 684. πιστὰ Περσῶν DBlomf. Zà- 
χες δ᾽ requirit Elmslei canon (ad Eur. Med. 940). ^  685sq. 
πονοῦσ᾽ ὄτλον στένει, nisi inter 685 et 686 aliqua exciderint, Dind. 

686. ταράσσεται rece. σϑένει χέχοπται Bothe, océvs( δὲ χοπτὸν 

Hartung, στένε: δὲ χκομμὸς Weil χέκοπται καταχαράσσεται Ober- 
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dick. γαράσσεται πέπλον Conradt. Versum post 696 collocat 
Herm., delet Meineke. 687. τήνδ᾽ ἐμὴν Blomf. (τάφρου olim 
Bothe). 688. πρευμενεῖς recc. 689. ἑστῶτες λίαν Heim- 
soeth, ἑστῶτες στέγους Oberdick. 691. καλεῖτε Turm. 692. 
70v κατὰ Arnaldus. 694. ἐνδυναστεύων aut δὲ ϑνητοῖς &v- 

δυναστεύσας requirit Weil, συνδυναστεύσας Oberdick. 695. 7xo 

ταχύνας, ὡς Brunck. ταχύναι Heath (debebat caybva:). 696. 

τέ δ᾽ rece. τέ δή, τέ. . xaxóv Hermann. τέ δή ἐστε Hartung. 
τέ νευγμὰ Πέρσαις ἐστὶν Weil. 

701. μακεστῆρα recc. μάχκιστόν γε Hartung. 703sq. δέο- 
pot Pauw. 704. ἄρτια, quod scholiastam legisse putat, Paley. 

105. προλέγων Hermann. ἐρέων δύσρητα Heimsoeth. λέξων Herwer- 
den, fort. φάμενος. 706. ἀνϑάπτεται Wakefield. 709. ἀνϑρώ- 
πεία τἄρα Tittler, ἀνθρώπεια δή vo: Hartung. γάρ co: Paley. ἐν- 
τύχοε Rob. πήματα στεέχοι Weil. 111. τίκτεται ϑνητοῖς Schuetz. 
ϑνητοῖσι μάσσω Dothe. 718. ὅς ϑ᾽ ἕως ἔλευσσες recc. φῶς 
ἕως τ᾽ ἔλευσσες αὐγάς ϑ᾽ Wiel. 714. Πέρσαις ὧν ϑεὸς DBlomf. 
715. νῦν δὲ Schuetz, νῦν γέ Doissonade. 791. in scholio pro 

B e . . , ΄ ΄ Á, 

τὸ ἅπλωμα scribendum videtur zz&ípou πλάκα. 793. πρόσωπον 
recc. στρατευμάτοιν δυοῖν rec. 194. τοσόνδε πέρας ἤνυσεν rec., 

unde πῶς δὲ xal πέρας τοσόνδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; Heimsoeth. 
ν 

πεζὸς in πέλαγος mutat Dind. πέραν Doederlein. στρατῷ τοσῷδε 
πεζὸς ἥνυσεν πέραν Enger. 7927. γνώμῃς i. e. γνώμαις Abresch. 
τις καὶ ϑεῶν Heimsoeth. In scholio ἔσως (ἐβούλευσε καὶ Paley. 

798. μέγας σφ᾽ ἐπῆλθε (vel σφ᾽ ἔσηνε vel τις ἦγε) Herwerden. 
799. ἤνυσε στρατῷ Enger. 739. διέφϑαρται: Ald. 733. ὥστε 
Σουσίδων μὲν ἄστυ πᾶν Herm. xevavópía (»nempe pro xevavopía« 
Blomf.) rece. στένειν Paley. Inter 799 et 794 lacunam statuit 

Merkel. 184. χενῆς recc. 795. ἔρρειν mavor δῆμον οἶδέ 
τις γέρων Weil. τ᾽ ἔρρει παναλκὴς Heimsoeth. οὐδέ τες νέος Dlomf., 
0) δή cot γέρων Hartung, οὐ δή τις γέρων Dindorf, & μή τις γέ- 
ρων Heimsoeth, οὐδ᾽ ἔσται γέρων Halm, οὐδέ τις Ταβῶν Merkel. 
136. οἵην ἄρ᾽ ἥβην olim Bothe. 787. φυγάδα δὲ Oberdiek. πομ- 
πῶν μέτα Meineke. 78754ᾳ. ἔρημον μῦϑος o0 .. τελευτῶν; Weil. 
798. ποῖ: τελευτᾶν. ἔστε Boissonade. τελευτᾷς Schuetz, περαίνειν 

Heimsoeth. 7 ̓ στέ τις Bothe. 799. γεφύραιν ἐν δυοῖν ζευχτη- 
píoiv Merkel. ταῖν (vel τὴν) δυοῖν Blomf. 741. (ναυλόχους 

93* 
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χρατεῖ σαφηνεῖς olim Bothe). τοῦτό γ᾽ οὐχ ἔνι στάσες Arnaldus. 
τῷδέ γ᾽ οὐκ vel τοῦδε, xobx Blomf. (τοῦτο χκοὺκ Dind.) τοῦδέ y 
οὐκ ἔνε στάσις Rauchenstein. 749. ταχεῖ ἄρ᾽ Blomf. 744. 
ἐχτελευτῆσαε vrecc., ἂν τελευτῆσαι Hartung. 745 post 746 po- 

nebat olim W., sed 746 spurius videtur. 746. πηγὴν rec. εὗ- 
ρέσϑαε vec., εἰρῇσϑαι Butler. 746sq. παῖς... κατειδὼς νήπιος 
(ἔνεος ὧν praefert Meineke) νέῳ ϑράσει ] νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴν 
πᾶσιν εὑρέσϑαι φίλοις Heimsoeth, παῖς . . κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑρά- 

ost | νῦν, κακῶν δ᾽ ἔοικε πηγὴν πᾶσιν εὑρέσϑαει φίλοις Weil. 149. 

ἤλπιζε rec. ἤλπισεν Hilberg. (δέοντα Pauw). δοσπόρου ῥόον ϑοοῦ 
Blomf. 751. περιβαλὼν ἅλμην Naber. 752. ϑεῶν δὲ ϑνη- 
τὸς ὧν ἁπάντων Weil. 758. πῶς τάδ᾽; οὐ Ἡ Stephanus. πρὸς τάδ᾽ 

Arnaldus, πῶς ἄρ᾽ Hartung, πῶς τότ᾽ HScehwarz. πῶς τάδ᾽ οὖν 

Heath. (οὐ νόος GC W Schneider). 754. διὰ δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν O&- 

δοικα Weil. πόρος Ald. 757. Ξέρξης λέγουσέ τ᾿ Butler. 759. 
ἔνδον ἀχκμάξειν Stanley, ἔνδον ἐχμάξειν (»seribere debebat τάνδον 

ἐχμάξεινα Oberdiek) Hirschig. Ante 762 lacunam statuit Sca- 
liger. 1764 post 768 collocat Scaliger. ἐξαπεχένωσεν Heath, 

ἐξεχήνωσεν CO GHaupt. ἐξεχείνωσ᾽ ἐμπεσόν Pauw, ἐξεπέσσευσεν xe- 
vóv Burges, (ἐξερήμωσεν, postea) ἐξεκαίνωσεν πέσος Herm., ἐξεκή- 

paye» πεσόν Hartung, ἐξεχεινώϑη παϑόν Weil. Versum spurium iudi- 
cat Meineke (qui olim ἐξελώτισ᾽ ἐμπεσόν coniciebat), ἐξεχίνυσσεν 

πέσος Merkel. 765. οὗ γε rec. 166. μιτρηφόρου Heimsoeth 
(γρ. μιτρολόφου schol. rec.). 7617. ἐϑυντύήρεον rece. 169. sub 
ἄλλος nomen latere putat Bentley, Ooccrc eo loco ponit Hartung, Πέρ- 

σης Hannak. Post 769 nonnulla excidisse putat Deck. — 770 post 
179 collocat Siebelis. 772. πᾶσιν εὐδέαν φρέλοις Weil. wii 

ϑεοὺς Heath. ἔμφρων Blomf. 771. Πέοδις Y Rutgers. Xy£oóc δὲ 
πέμπτος Blomf., Máyoc δὲ πέμπτος vel πέμπτος δὲ Πᾶγος Lange-Pinz- 

ger. 779. ἔχτεινεν ἕκτος Merkel. 780. φίλοισιν αὐτὸς ἕβδομος, 

deleto v. 781, A Schoell. Post 780 aliquot versus excidisse conie- 

cit Bentley. Huie lacunae tribuit vocem ὑπόξυλος quam ex Ae- 

schyli Persis schol. Hermog. V p. 486 affert, Herm. 181 spu- 

rium iudicavit Schuetz. 789. κἀγὼ δ᾽ (κἄγωγ᾽ Porson) ἔχυρσα 
τοῦπερ ἤϑελον πάλου rec. 784. ἀλλ᾽ οὐ τοσόνδε προσέβαλον πόλει 
κακόν Weil. 785. ἐνεὸς ὧν ἐνεὰ φρονεῖ Meineke, νέος ἔτ᾽ ὧν vé" 
ἀφρονεῖ Martin. νέον φρονεῖ Elmsley, νεοφρονεῖ Reisig, νεαφρονεῖ 

Wellauer, νέαν φρονεῖ C GHaupt, νεαρὰ φρονεῖ Hartung. 185 sq. 
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post 789 transponit Enger. ^ Ante 787 versum excidisse putat Weil. 

787. ἕν γὰρ Bothe, οὐ γὰρ Heimsoeth. 788. κράτη τότ᾽ Heim- 
soeth. 1885q. εἰ Méca. ., οὐχ ἂν égávzusy Dawes. 789. οὐδ᾽ 
à» Enger. 790. τί γ᾽ oov Heath, τέ δ᾽ οὖν Blom£, τίν᾽ οὖν Har- 
tung. 798. ἔς τιν᾽ Hartung. 794. μηδ᾽ ἢν Brunck. (εἰ... 
πλεῖον εἴη ἢϊηδικόν Dawes). εἰ... πλεῖον 7» Scholefield, εἰ στρά- 

n v M o , , * e , 

τευμ᾽ εἴη πλέον vel στράτευμα πληϑύο: Dind. 797. ὑπερκόμπους 
rece. 798. ἄρωμεν rec., (ἠροῦμεν i.e. εἰ ἀροῦμεν Dawes), αἔ 
ρομεν olim Schuetz, αἴροιμεν Prince. (ἀλλ᾽ εὖτε λεκτὸν κεὐσταλῇ 
᾽ροῦμεν στόλον; Brunck), ἀλλ᾽ εὖτ᾽ ἀριστόλεχτον αἴρομεν στόλον 
Heimsoeth. 

803. πολλῶν. εἴτα Pauw. 806. οὕτω δ᾽ ἐμὸς παῖς πλῆ- 

Soc κτέ. Heimsoeth. Post 806 versum excidisse putat Prien 

(et Herm.). 811. δωρημάτων recc., ὁρμημάτων Wakefield, δηλη- 
μάτων Bothe. 818. πάρεστιν Rauchenstein. ἐχμαιεύεται Herm., 
ἐξαδρύνεται Oberdick, ἐχπληϑύεται Paley. 819. τόσοσπερ Dobree. 
τόσος παρέσταε Bothe. 820. γῆν rec. 891. ϑῖνες δὲ νεχ- 

ρῶν Victorius, νεχρῶν δὲ δῖνες Herm. xà» Heimsoeth. In scholio 
τῷ yíws: Oberdick. 89. ἄτην Naber. 829. ἄλλων τ᾽ Blomf, 
καινῶν Hartung. 880. τῶν ἄγαν ὑπερκόπων Blomf. 881. ze 
σιν Valcken. ἔπεισι χεὔϑυνος Hartung. 899. σωφρονεῖν xex- 
τημένοι YeC., σωφρον occid Schuetz, τοῦ φρονεῖν κεχρημένον 

Butler, σωφρονεῖν κεχρησμένον Blomf., σωφρόνως κεχρημένοι Heim- 
soeth, σωφρόνῃ κεχρημένοι Meineke. 899254. ἐκεῖνον νουϑετεῖν 
χεχρημένοε... εὐλόγοισ: σωφρονέσμασιν W. 894. ὑπερκόπῳ Blomf. 
896. εὐτρεπὴς Valcken. 897. παῖδα ex Lobecki sententia Blomf. 
κάρτα γὰρ Weil. 889. τάἀσϑημάτων Tournier. 840. εὐφρό- 

vore σὺ recc., εὖ φρονοῦσα Butler, εὐφρονοῦσε olim Bothe. 8485. 
χρήματ᾽ οὐδὲν rec. 846. /avo? ante hunc v. inserit Bothe. 

848. πόλλ᾽ ἐπέρχετ' ra: Dindorf. εἰσέρχεται φρένα (vel κέαρ) Heim- 
soeth. πολλὰ xaí»' (vel δείν᾽) εἰσέρχεται Schiller. 848 — 54 
spurios iudicat Paley. 850. ἀτιμίαν τὴν παιδὸς Herm. 859. 
παιδὲ ἐμῷ recc., παΐδ᾽ ἐμῷ Turn., παῖδ᾽ ἐμὸν Lobeck, παεδέ μου 
Burges, μου τέκνῳ Weil. ὑπαντιάξειν παιδὲ πειρασώμεϑα Hermann. 
παρηγορῆσαι παῖδ᾽ ἐμὸν πειράσομαι vel ὑπαντεάσω παιδὲ καὶ πειρίξ 
d (λεώοισι δυαιηρθνοθμκα 7 apativos λόγοιςΣ Meineke, ὑπαντιᾶν ἐνω- 
παδὶς pones Merkel, ὑπαντιάξειν παιδὲ κα » | « * ἐμῷ πειράσομαι 

Wiel. 858. παντάρχας rec. ἀκάμας Blomf. 859. ἄμαχος 

΄ 
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delet Hartung. 860. χώρας delet (olim omittebat Zapszoc) Bothe. 
861. in scholio ταῖς πόλεσι ταῖς πυργουμέναις Pauw. 861sq. εὖ- 
δόκιμοι: στρατιᾶς Schuetz, εὐδόκιμοι στρατιὰς Prince. 862. στρα- 

τιᾶς ἄπ᾽ ἐφαινόμεϑ᾽ Bothe. ἀποφαινόμεν᾽ Brunck. o? δὲ νομέσματα 
Herm. νόμαια τὰ Prince, νόμαε᾽ ἅτε Rauchenstein, πολίσματα Kei- 

per. 862sq. ἀπεφαινόμεϑ᾽ ἀμφὲ νομίσματα Περσικὰ πάντ᾽ ἐπεύ- 
ϑυνος Hartung. 863. πάντ᾽ εὔϑυνον Pauw. ἐπεύϑυνεν Bothe. 

In scholio δήμῳ Pauw, νόμοι Paley. 866. ἡμᾶς supplet rec., 
ἡμέας Passow, πάντοϑεν Weise, εὔφρονας Schwenk, πατρέδος vel 

Περσίδος Lange-Pinzger, ἄγον, ἐς GC W Schneider, πάλιν olim Mei- 
neke, πήματος Paley, χρεέττονας Lincke, ἄκτορας Halm, fort. ἀνέρας 

excidit. εὖ {τὸ zdpoc) Lindau, εὐπολέμως Heimsoeth. (ἄγαγόν γ᾽ ἐς 
vel ἄγαγόν τ᾿ ἐς Pauw, ἄγαγον πρὸς Butler). ἄγαγον εὖ πράσσοντας 
οἴκαδ᾽ ἡμᾶς Dlomfield. οἴκοις olim Bothe. 867. in scholio {ὅσους 

τῇ ἀρετῇ Paley, verba τῇ ἀρετῇ .. Δαρεῖος ad 901sqq. pertinere pu- 

tat Oberdick. 869. Ἕλλης ποταμοῖο Voss, ποταμοῦ &Acoro L Schmidt. 
ποταμοῦ δὴ Kupfer. 872. ἠχελωΐδος Ald., ἁλιπλωΐδες Hartung, 
νασιώτιδες vel νασέτιδες vel ἁλιώτιδες vel ᾿ λλανέδες G H Schuetz. 

878. Θοᾳκέων Bothe. 875. ἔντοϑεν Hartung. a£ Brunck, o? olim 

Bothe. 877. zío: Brunck. cepízopyot vel περέπυργον Pauw, περὲ 
πύργοις Àrnaldus. περὲ omittebat olim Bothe. πύργον delet Passow. 

zópyot olim Bothe. 879. in scholio οἷα siot» iterat Kirchhoff. 
880. αὐχόμεναε vel ἐρχόμενα: recc., ἀγρόμεναι Volekmar. πλατὺν 
αὐχέν᾽, Gua Feder, πλατὸν εἰρόμεναε vel συναγειρόμεναε Schiller. 
εἰλλόμεναι Merkel, e0x-éusvo: Rauchenstein, (a£ ᾽χόμενα: vel ἁχόμε- 
va: G HSchuetz). 883. πρῶχ᾽ Merkel. 885. τᾷ δὲ γᾷ Merkel. 

886. οἷά τε Bothe, oia: Butler. “]έσβος οἵα μὲν Weil. 888. 

“Χίος τ᾽ Schuetz. 899. τὰς ἀμφιάλους Pauw. 898. ἐχράτει 
τε Klossowski. μεσακτίους Heath, μεσάγκους vel μεσάγκλους But- 

ler, ἐπάχτους Blomf., ἀνάγκαις Hartung, δυσάκτους Rauchenstein, 
μέσᾳχτος LSchmidt, μέτακτος Schmitz. 894. Mio» Pauw. ἕλος 

Victorius. 898. in scholio ἄποικος. . Ἀττικῇ post τὴν ἐν Κύπρῳ 

collocat Oberdick. ^ 898sq. γᾶς νῦν Σαλαμῖνος ματρόπολις Weil. 

903. ἐλαύνων recc. Post ixpácovev inserit ἀναριτοτρόφους ex 

Athen. III 86 B Burney. 903sq. ἔλασε σφετέραις Weil. ἐχρά- 

ce: (olim ἐλαύνων σφετέραις, deleto ἐκράτυνε) Hermann. Loco verbi 

ἐκράτυνεν aliud verbum excidisse putabat olim Dindorf. ἐχράτων᾽ 

ὀχυραῖς Hartung, ἐχράτυνε σοφαῖς Herwerden. φρεσὶν σφετέραις 
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CGHaupt, φρεσὶν σφετέραισιν Alberti. 904. ἄγναμπτον Burney. 
907. ἀμφιβόλως recc. 908sq. τάδ᾽ ἀμφέρομεν Prien. ἀμφέ- 
pops» πάλμυσιν Merkel. 909. πολέμοιο Weil, fort. παλάμαισι. 

910. δαμασϑέντες recc. ὃδμαϑέντες τε γαΐοις Wakefield, Op. μεσο- 

γαέοις olim Bothe. 911. πλαγαῖσέ τε recc., πλαγαῖς τε Brunck. 
πλαγαῖς ποντέαις Lachmann. 912. ἰὼ ἰώ Dind. 916. ἐμοὶ 
Schuetz. Post 916 lacunam statuit Merkel. 917. ἐσιδεῖν 

Hartung, ἐσιδὼν Herwerden. ἐσιδόντος ἐτῶν Meineke. Post 

917 lacunam, cui νγρετοτρόφους tribuit ex Athen. III 86 B, statuit 
Hermann (τὰς ἀμφιρύτους ἣ περὲ νήσους | νηριτοτρόφους ἀπόλωλεν). 

Prien supplet ἣν δὴ περὲ τὰς νηριτοτρόφους νήσους {δαέμωνν τις 

ἀνήρει. 918. ὥφελεν, ὦ Ζεῦ (omisso εἴ} Blomf. Post 
919 περ που νήσους νηρ:τοτρόφους olim inserebat Herm. — 921sqq. 
ὀτοτοῖ, βασιλεῦ, κόσμου τ᾽ ἀνδρῶν xal.. μεγάλης, | o0g κτέ. Weil. 

995- 84 coryphaeo, 938 -- Τ005 chorica hemichoriis, 1006 — 67 

bis duodecim choreutis, 1068— 78 coryphaeo tribuit Muff. |995sqq. 

Xerxi tribuit Lachmann. 925. in scholio ἔσω τῆς γῆς Pauw. 

925 sq. ἐγγαίῳ | xcapévav ὕβαν | σάκτορ: Weil. Scholia sic disponit 
Oberdick: τὰν ἐγγαίαν: ἣ γῆ . . αἰάξει. — τὸ ἑξῆς, Zfa» Περσᾶν 
.. τοῦτ᾽ ἔστε τὴν ἐγχωρώον. 926. Ξέρξᾳ delet Bothe, qui olim 
Ξέρξα xcauévay eiciebat. Zfav, Ξέρξα, κταμέναν Pauw, ἥβαν Ἄρει 
χταμέναν Hartung. 926sq. ὕβαν χταμέναν odxcopt νεκρῶν (ce- 
teris deletis) Heimsoeth. χταμέναν αἰκῶς "Axcop: Περσᾶν Heath. 
927. σάκτορα olim Bothe. ἐφϑάραται Canter, ἑπποβάται Heath, 
ἀγγχεβάται Pauw, ᾿4γβατάνων Wesselingio auctore Brunck, ἀϑάνα- 

τος Blomf., ἀγεσέλᾳ Burges, Ἡγβατάνοις Bothe, àOofzac. Herm., 
ἁβροοβάταε GHSchuetz, ἃ £a, τᾷ MSchmidt, ἡβαταὶ Herwerden. 
929. πάνυ ταρφήῆής τις Bothe, πάνυ τ᾽ ἀρτιφρυὴς OGHaupt, τ᾽ ἀνυ- 
πέχφυχτοι Hartung, πανυπέρφραστος Schiller, πάνυ πάμφυρτος Ober- 

dick. φύξις Pauw, φεῦ 'oc Heath, φυστὴ Blomf., πύστες Volck- 
mar. Scholii verba 7 πεφυρμένη. . πεσοῦσα ad 932 pertinere pu- 
tat Oberdick. 981. χενεᾶς vel χείνας Blomf. 939. "Aoíac 
δὲ γϑὼν, βασιλεῦ, γαίας Blomf., “σίας δὲ γϑὼν face (vel xoc 

pavoc) αἴας Weil. 932sq. βασιλεῦ, παιᾶν᾽ αἴρουσ᾽ αἰνῶς Har- 
tung. 984. γόνασιν κέκλιται Paley. 935. ἔγωγ᾽, oio? Har- 
tung. οἷον Brunck. 996. γᾷ τᾷ πατρίᾳ GC WSchneider. — 9363q. 
καὶ γᾷ πατρίᾳ καχὸν ἂρ’ ἐφαάνθϑην Brunck. γᾷ τε πατρῴᾳ γέννᾳ 
τε μέλεον (μέλεος Weil) Heimsoeth. 938. νόστου τοίαν Paley. 
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940. καχομέϑετον Dlomf. xaxou£Asov vel κακομελέων Bothe, xaxo- 
μέλετος Schmitz, καχομελικὸν Hartung, χακοκέλαδον Weil. αὐδὰν 

Dutler. 941. in scholio Bópov ante Πριόλαν addebat ex Athen. 

XIV p. 619 F et Poll. IV 55 (pro μόνον scribens ὃν ut est in schol. 

rec.) Dind., xa? Boppov ὃν pro μόνον ponebat Weil, mox xo? αὖ- 
λῳδοὲ γάρ sio: Vitelli. 943. ἰακχάν Porson, ἴαχχον Blomf., 

ἀχάν Hartung. 948 sq. tere δύσϑροον αἰανὴν αὐδάν olim Bothe. 

944. αἰανὴν recc. 945. δαύψων γὰρ ὃς ἦν Heimsoeth. . 947. 
κἀγὼ Paley. πάνδυρτος Herm., qui olim ϑρῆνον excidisse suspica- 
batur. πάνδυρτόν cot κάρϑ᾽ Zow Weil. 947sqq. ἥσω τοι xal 
λίαν λαοπαϑῇ σεβέζξων (vel λαοπαϑέα τε σέβων) ἁλέτυπά τε βάρη 
Elmsley, ἥσω βοὰν πάνδυρτον, λαπάϑιά τε σέβων. . πενθϑητῆρα 

χλάγξω γόον Hartung. 948. σὰ πάϑεά τε σέβων Burney, λάου 

τὰ πάϑεά τε σέβων blomf., λαοπαϑέα σεβίζων τε GOW Schneider, 
δαϊπαϑέα σέβων Herm., λαοπαϑέα σέβων Prien. γαιοπαϑῇ Bothe, 
ἁλιπαϑῇ Lange-Pinzger, /zoza9éa CO GHaupt, λαπαϑέα Enger, δα- 

παϑέα Klossowski, ἁλιβαφέα Heimsoeth, νεοπαϑέα Paley, πολυπαϑέα 

olim Rauchenstein, νεόχοπά (vel νεόχοτά) τε G H Βομαοίζ. 9485sq. 

utrumque τὲ omittunt recc., unde λαοπαϑῇ σεβέξζων, ἁλέτυπα βάρη 

Passow. ἁλιπαϑέα σέβων ἁλιτυπέα βάρη Weil, λακοπαϑέα σέβων 
φαλέτυπά τε βάρη Merkel. 950. '4píac γέννας Merkel. πόλεος 
Hirschfelder. πενϑητῆρα Blomf. 951lsq. κλάγξω χκλάγξω δ᾽ 
Passow vel Hermann. χλάγξω κχλάγξω δ᾽ ἀρέδακρυν ἰαχάν (vel 

ἐυγάν) Prien, κλάγξω γόον ἀρέδακρυν Hartung, κλάγξω δ᾽ ἀρέδακρυν 
ἀῦτάν Weil, κλάγξω γόον ἀρτέδακρυν αὖ Conradt. 953. ἐπηῦρεν 

GHSchuetz. 953sq. Ἰαόνων vel ᾿Ιώνων recc., Ἰάων Blomfield. 
Ἰώνων γὰρ ᾿Ιώνων ἀπηύρα Burney, ἁμῶν yàp ἀπηύρα vabgpaxcoc 

Ἰάνων Klossowski. 954. Ἰάνων olim eiciebat Hermann. Aut 
hic ναΐων aut 967 ἀρείας vequirit M Schmidt. ναύφρακτος Ἰάνων 
Weil. ναύφαρχτος Dindorf. 956. βρυχέαν Arnaldus, βυϑέαν 
Abresch, στυγέαν WHRoscher. χελσάμενος Hartung, χερσαμένους 

Weil. In scholio πλάκα xai τὴν... τουτέστε καὶ τὴν Σαλαμῖνα Paley. 
957. δυσδαΐίμον᾽ ἀν’ ἀκτάν Oberdick. 958. oio: delet Hartung. 
(o? o? of: xóm πάντ᾽ ἐχπεύϑοι ἃ ΟὟ Schneider), XO. oiot, EE. βόα 

. ἐχπεύϑου GH Schuetz, o? fà καὶ πάντ᾽ ἐχπεύϑου Enger, o? οἱ 
πάντ᾽ ἐχπευϑοέμαν Meimsoeth, oz/o:02, xaà πάντ᾽ ἐκπέρϑου; Weil. 

βόα, πάντ᾽ Schiller. βόα, ποῦ πᾶν cot πλῆϑος;, Wiel ἐχπυϑοῦ 

Bothe, ἐχπεέϑου Oberdick, ἐκπύϑωμαι Paley, ἐχφαίνου Rauchenstein. 
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959. ποῦ 'ozt φέλων Heimsoeth. 9625sqq. Σούδας (σούδας Ald.), 
Πελάγων xai Δατάμας | ἠδὲ Ψάμμις. Σουσισκάνης τ᾽ κτξ. Passow, 
Σούσας καὶ Πελάγων xol dorápac | 502 Ψάμμες | ἠδ᾽ ᾿Αγδαβάτας 
Σουσισκάνης τ᾿ xcé. OSchneider, Xoósac, Πελάγων, δΔοτάμας ἠδ᾽ 

᾿4γηδαβάτας, Ψάμμις Σουσισκάνης κτξ. Lachmann, Σούσας Πελάγων 

ἠδ᾽ Ayóafácac | Δοτάμας, Ψάμμις Σουσισκάνης τ᾽ | Ἀγβάταν᾽ ἐκλι- 

πών (ἐκλιπών Rob.) Wellauer, Xoócec, Πελάγων, Ψάμμις., docá- 

μας | ἠδ᾽ Ἀγδαβάτας., Σουσισχάνης | τὰ βάτανα (τὰν βάτανα rec.) 

προλιπών ; Herm., Σούσας, Τενάγων καὶ Δότμας, γδαβάτας, Ῥάμμες, 

Σουσισκάνης τ᾽ Ayfácay! ἀπολιπών; Hartung, Vue Τενάγων καὶ 

daóáxac 1 ἠδ᾽ Ἀγδαβάτας Σουσισκάνης τ᾿ χτέ. Heimsoeth, Xoócac, 

Πελάγων καὶ Δατάμας | αμμεσχάνης τ᾿ ἠδ᾽ Ἡγδαβάτας | Ἀγαβάτανα 

λιπών; Weil, Σούσας, Πελάγων, καὶ Δατάμας, | ἠδὲ άμμις, Σουσισ- 
χάνης τ᾽ | Ἡγαβάτανα λιπών; Merkel. 968. xa? delet Rob. 

964. ᾿4βαγτάνας Hannak. ἠδ᾽ γδαβάτας Σουσισκάνης τ᾽ ἠδὲ Ψάμ- 

μές (lacunam. post. 976 statuens) W Schmidt. 965. προλιπών 

rec., ἀπολιπών Burney, λιπόντες vel λιπόντι GO W Schneider. 966. 

ὀλοιοὺς GHSchuetz, πανώλεις M Schmidt. ἔλιπον Rob. 966 sq. 
ἀπέλιπον ναὸς ix Topíag Burney, ἔλιπον ἐκ νεὼς Τυρίας Blomf. 

966sqq. ὀλωλότας κατέλειπον ναὺς Τυρίας ἔρροντας Σαλαμεινιάσι 

στυφέλους ϑείνοντας ἐπ᾿ ἀκτάς Hartung. 967sq. ναὸς Tupíag 

éf|£opovcac Weil. 968. ἐπὲ ῥαχέαις Wakefield. 969sq. στυ- 

φέλους . . ἀκτάς recc. 970. ἀχταῖς rec., ἄκραις Pauw, ἄκρας 
Schuetz, αἴας Heimsoeth. 971. oio7, ποῦ δέ σοι Φαρνοῦγος - — 
Blomf., o? o? οἱ ὅπου δέ σοι Φαρνοῦχος Lange-Pinzger, οἱοΐ, oio, 

olo, ποῦ cot Φαρνοῦχος Bothe, οὗ ποῦ δή σοι Φαρνοῦχος Enger, 

olot βόα, ποῦ σοι Φαρνοῦχος Prien, οἱοῖ, ποῦ δέ σοι Φαρνοῦχος 
{πρόκειται Paley. Φαρνοῦχός τ᾿ Lachmann. 972. Καριόμαρ- 
δός τ᾽ Ald., x' Ἀριόμαρδός γ᾽ Pauw, κἀριόμαρδος δ᾽ Paley. 979. 

Σευάκης Ald. 976. Maocíczac Weil. 976sq. xoi Mactecpac 

xal Οϊσταίγμας κἀρτεμβάρης Hartung. 977. “Ισταίγμης Sanneg. 

978. τά σ᾽ Passow. ἐπανέρωμαι rec., ἐπανηρόμαν Brunck. τάδε 
σ᾽ ἂν ἐπανεροίμαν GH Schuetz. 979. à ἐώ por recc., ἐώ μοι 
pot Passow, ἐώ nor opor Hartung. 980. τὰς delent Lange et 
Pinzger. ὠγυγίας rec., ὠλυγέους Merkel. κατιδόντες {τὰς Blomf., 
κατιδόντες {φεῦ Volckmar. 980 sq. κατιδόντες στύγν᾽ ϑάνας 

Bothe. 981sq. ᾿ϑάνας στυγνὰς . . πιτύλῳ οἱ τλάμονες Hartung. 

982. 2 ἔ, 2 ὃ rec. (et Passow, Herm.), o? a? Lachmann, ἐὴ ἐή 
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Dindorf. 938. Πέρσην vel Πέρσαν Blomf. Περσῶν αὐτοῦ de- 
lebat olim Bothe. ἢ καὶ Περσῶν τ᾽ αὐτοῦ τε GHSchuetz. 984. 
τὸν σοῦ GHSchuetz. παντόφϑαλμον σὸν πιστότατον Weil πιστόν 

T ὀφϑαλμόν vel πιστὸν ὄντ᾽ ὀφρϑαλμόν recc., πιστόν τ᾿ ὄντ᾽ ὀφϑα)- 
μόν Paley. παντόφϑαλμον Stanley, τὸν πανεπόπταν Heimsoeth. 

985. μύρια Schneider. μυρία κατὰ μυρία Hartung, qui 985 ante 
984 collocat. In scholio ἀνὰ μυριάδας ἀριϑμοῦντα Sorof, κατὰ po- 
ριάδας . . ἡγεμονίας μυρίους ἐχούσας τοὺς ἀρχομένους ex schol. 

rec. Heimsoeth. 986. Ἄλπιστον vulgo. Post 986 supplet 
ἀπέλιπες ἔλιπες GHSchuetz. 986sq. Ἄλπίσταν (o0x ἀπόνοστον) 
καὶ Σεισάμαν Heimsoeth. 987. τοῦ σεισάμα rece. τοῦ Σισάμνα 
LDindorf. τοῦ Σησαμάτου Ἠεγαβάταν Rob. «Σησάμαν καὶ Meya- 
βάταν Blomf., καὶ Σησάμαν xol Ἠεγαβάταν vel καὶ Σησάμαν τὸν 

ἢεγαβάτα G HSchuetz, xo? Σησαμάτου Ἠεγαβάξην Hartung. 988. 
Μάρδων τε CGHaupt. φϑαρτὸν δεινόν τ᾿ Ὀξβάρην Heimsoeth. 07 
βάριν (οὔβαριν) recc., Θὐθάζην Blomfield. 9895. Xerxi tribuit, 
ἔλιπον ἔλιπον. ἰὼ δαΐων (vel cuoc δαΐων) scribens, G H Schuetz. 

ἔλιπες, oU, ὦ ὦ δᾷάων, Herm. 989sqq. ἔλιπες, ὦ ὦ {ξυνῶναςν 
Δάων ἀγαυοῖς Merkel. 989 —91. ἔλιπες ἔλιπες, 0, δαμότας 
ἀγαυούς; (ceteris deletis) Heimsoeth. 990. ὦ δαῖμον Heath. 
990sq. EE. (ἔλιπον, ἔλιπον», ὦ ἐὼ . . πρόκακα λέγειν Lachmann, 
ὦ δάϊε, Πέρσαις ἀγαυοῖσι κακὰ πρὸς κακοῖς λέγεις Hartung. 991. 

πρὸς καχοῖς λέγεις κακὰ repudiat Drunck. npóxax' ἀλέγω 1, Schmidt. 

992. ὠγάν Schuetz. ἐυκτὰ δῆτα Hartung. 9925sq. (ὥγγά pot 
δῆτ᾽ ἐσϑλῶν vel potius) ἔυγγα δή uot κεδνῶν ἑτάρων Weil. | 992sqq. 
ἴυγά μοι. . ὑπομιμνήσχεις, στύγν᾽ ἄλαστα Passow. 998. ὑπεγεέ- 
pete Schmitz, ὑπορένεις (olim μιμνήσκεις) Herm., ὑποφαίνεις Dind. 

994. στυγνὰ (κακὰν zpóxaxa olim Herm. λέγειν Lachmann. ἄλαστα 
στυγνά τε κακὰ λέγων Hartung. 995. βοᾷ τλᾶμον μελέων ἔνδοϑ᾽ 
ἦτορ Passow. βοᾷ δὴ μελέων Herm., βοᾷ μοι μελέων Dind. μέλεον 
Pauw. ἔνδον olim Herm. μέλεον ἔνδοϑ᾽ ἦτορ olim Bothe. 996. 
ἄλλον Blomfield, (ἄλλω G C WSchneider). ἄλλοι ἔτε" ποϑοῦμεν Hartung, 

ἄλλον πευϑοέμαν Heimsoeth, ἄλλων ἑμεέρω Weil. 997. ἀνέρων Pauw. 
μυριόναρχον Rob., μυρεοντάρχαν Brunck, μυριάδαρχον, postea Máp- 

δὼν ἀργὸν μυριάδων Blomf, μυρεονάρχαν Schneider, μυρία τ᾽ ἀρχὸν 

Lachmann. μυριοταγὸν ἰδ’ Ἡγχάρην Weil. 998. Ξάνϑον rec., 
Ξάνϑιν G C W Schneider. Ξάνϑην "4pióv τ᾿ Ayyáoy» HL Ahrens, Ξάν- 
ϑὶν ἀρείονά τ᾽ Áyzdor» Heimsoeth. Ξάνϑεν v^ ἄρειον Weil. 999. 
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Διάϊξιν G OW Sehneider, 4ιάναιξιν Heimsoeth. Ἀρσάμην {τοὺςΣ Bur- 
ney. Zei$á τ᾿ ᾿ἠστάσπην 9' Hartung. 

1000sqq. ἑππιάναχτας, Κυγδαγάταν xol “υϑέμναν αἰχμῆς ἀκό- 

ρεστον Passow. 1001. καγδαδάταν vel κιγδαδάταν vel κηδαδά- 
cay vel xa) δαδάταν rece. xal “αδάταν (γο] Γαδάταν) καὶ “υοϑέμ- 

vay Weil xo? omittunt Lange et Pinzger. χάἀγδαδάταν Keiper- 

1002. Τόλμον delet Passow. 7όλμον τε μάχας Weil. (Post 1002 
iterat 991 Burney). 1008. ἔταφεν ἔταφεν Valck., ἔϑανον £8a- 
vov scholiasta legisse videtur Blomfieldio. ἔταφεν ἔταφεν οὐδ᾽ 
olim Schiller. 1008 —5 Xerxi tribui solebant ante Passo- 
vium. ἔταφεν ἔταφεν εὐναῖς τροχηλάτοισιν; (ceteris deletis) Heim- 
soeth. 1004. οὐκέτ᾽ dug Volckmar. 1004sq. ἀμφ᾽ ὄχοις 
.. ὄπιϑεν εἶδον ἑπομένους Hartung. 1005. κυκληλάτοισιν χα- 

τόπιν Weil ὄπισϑε δ᾽ Pauw, ὄπισϑεν Blomf, ὄπεϑε δ᾽ Passow, 

δ᾽ ὄπισϑ᾽ Lachmann. ἑπομένοις (vel ἑπομέναις) Schuetz. 1006. 

βεβᾶσέ γ᾽ οἵπερ (et 1012 οἷαε δαέμονος τύχαι) Enger. τἄρ᾽ Kirch- 

hoff. βεβᾶσιν οὐχ ᾧπερ (ἧπερ rec. Heimsoeth. ἔχχριτοι Butler, 
ἀρχέται Blomf, ἀκρῶται Herm., ἁγέται Hartung, 7réco vel Zyycot 
Paley. In scholio yo. xoà dàxpócat, at ἐξουσίαι, ἀπὸ τοῦ ἄκρου 

Bothe, ἄγειν ἢ ἀγεέώρειν Hartung. 1008. ἀὼ io delet Hartung. 
Versum (item 1014) choro continuat Heimsoeth. 1009. δυσ- 

δαίμονες Porson. βεβᾶσι δυσδαέμονες (vel δυσδαιμόνως) Heimsoeth. 
1009sq. δαιμόνων ϑέντων Weil. 1009sqq. δαίμονες δ᾽ ἔϑεντ᾽ 
ες κακόν, πάγκακον οἷον δέδρακεν ἄτα Herm. 1010. ἔϑετ᾽ {ἀρ 

Lachmann, ἔϑεντ᾽ GC W Schneider. δέδορχ᾽ ἄελπτον κακὸν Heim- 
soeth. 1011. ξαπρέπον Dind., δύσποτμον Karsten. τοῖα Blomf. 
δέδρακεν Bothe. ἐμπρέπεε, οἷον δέδρακεν "Aca Hartung, διαπρέπον 
οἵων xc. Donner, παμπρέπον οἷον δέδρακεν ἅτα Heimsoeth. 1012. 
οὗ o?. . τύχᾳ Blomf, ὠμοῖο δαέμονος τύχᾳ Hartung, οἵας Ot αἱ 

ὥνος τύχας Heimsoeth, o? τᾷδε δαίμονος τύχᾳ GHSchuetz, οὐχ ᾧ 
.. τύχᾳ Weil οἷαι δὲ δαίμονος τύχαι vel οἵου δὲ δαέμονος τύχαι 

Schiller, οἷ᾽ ἀντειωτάτᾳ τύχᾳ Rauchenstein. In schol. yo. διαίμονες 
τύχαι Dind. 10183. o^ δῆλα Blomf. 1014 (et 1042). 

αἰαὶ αἰαῖ 00m. δύαε olim Dindorf. o7, 00« Hartung. νέας νέας 

δύας δύας Heimsoeth. 1016. κύρσατ᾽ Blomf., ἔχυρσεν Heim- 

soeth. 1017. δυσπάλαμον Hartung. δύσποτμον δῆτα Blomf., 
δυσπόλεμον ἤδη Rossbach- Westphal, δυσπόλεμον 770: GHSchuetz. 
1018sq. τέ δ᾽ 00 . . τοσοῦτον φϑέσας Heimsoeth, τέ δ᾽ οὐ στρατοῦ 



44 APPENDIX 

μὲν τοσούτου σφαλεὶς vel τέ δ᾽ οὐχ ὁπλισμῶν τοσούτων τάλας Weil. 
στρατὸν, omisso μέν, Rob. (et Blomf.). στρατὸν γὰρ Hermann. τόσον 
olim Herm. τοσοῦτον ὀλέσας DBlomf., τοσοῦτον στείλας Bothe. πέ- 

πλησμαι Merkel. 1020. τί δ᾽ οὖν; Schuetz. τέ δ᾽ οὐκ; ὄλω- 

λεν μεγάλως τὰ (μέγα τὰ vel μεγάλα τὰ recc., μεγάλως unus habere 
dieitur) Περσᾶν Hermann. τὰ μέγιστα Blomf, μεγάλᾳ τὰ Passow, 
μεγάλων τῶν Hartung, (τὰ μεγαλεῖα Prince), μέγ᾽ ἄγαλμα Weil. 

1021. τᾶς ὅλας στολᾶς Oberdick. 1023. οἰστοδέγμονα Porson. 
1028. Ἰάων (vel Ἰώνων) Herm., Ἴων δ᾽ αὖ Hartung. 1029. ayá- 

vopec Blomf, ἄγαν ἄρειος Wellauer. 1081. ναύφαρκτον Dindorf. 
(ἄμελλαν GH Schuetz). 1082. δ᾽ ἀπέρρηξ᾽ Brunck (διέορηξ᾽ 

mallet Blomf.). 1034. xai πλεῖον rec. xal πλέον, πλέον μὲν οὖν 
Herm., πλεῖον ἢ παπαῖ μὲν οὖν olim Dind., χαὲ πλέον ἢ παπαῖ παπαῖ 
GHSchuetz. 1087. σϑένος δ᾽ HStephanus. 1088. προπομπῆς 

Heimsoeth. 1099. fort. νεῶν ἄταισι. — φέλων τ᾿ Drunck. — 1040. 
δίαινε δεινὸν πῆμα vel δέαινε πῆμα πῆμα Butler. δέαιν δέαινε Dind., 
γοῶ, διαίνου Hartung, αἴαξζ᾽ αἴαξε vel αἴαζ᾽ ὥξε Karsten, ἔχιν᾽ ἴσενε 

Heimsoeth, δέαινε, δεῦε (vel δέαινε διερὸν πῆμα et 1048 ἔρεσσε nt- 
τυλὸν xal κτέ.) Weil. δίαινε μανόπηνα Merkel. Fort. 1041— 
1048 et 1049 —51 ita permutandi: 1049. 1049 — 51. 1048. 1043. 

1042. 1041, ut δόσιν xaxà» verba océvat ἐμὴν γάριν excipiat. 
1041— 52. ΧΟ. διαίνομαι yósüvog ὦν. ΞΕ. Ἰυξε μέλος ὁμοῦ, τιϑεὶς 

δόσιν χαχὰν κακῶν ἐμῶν. ΧΟ. ὀτοτοτοῖ.. ἀλγῶ. ΞΕ. ἔρεσσ᾽ 
ἔρεσσε xal στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. ΧΟ. μέλειν πάρεστι, δέσποτα. ΞΕ. 

βόα νυν ἀντίδουπά por κἀπορϑέαζ᾽ ἐμοῖς γόοις Hartung. 1042. 

βοᾷ νυν ἀντέδος βοάν Heimsoeth. 1048. κακὰν κακῶν διδοὺς 

δόσιν Weil. In scholio διδοὺς idem. 1044. ὥυωζᾷε vov ὁμόρροϑον 

Heimsoeth, ἔυζ᾽ ὁμοῦ τιϑεὶς μέλος vel tute συντιϑεὶς μέλος Weil. 

Addit ὀτοτοτοτοῖ Conradt. 1045 et 1053. ὀτοτοτοῖ ὀτοτοτοῖ 

Blomf., ὀτοτοτοτοὶ ὀτοτοτοτοὶ Lachmann, ὀτοττοτοῖ ὁτοττοτοῖ Wel- 

lauer, oZo? oio? Weil. 1047. οἴκοι recc. οἴμοι, μάλα τοι τόδ᾽ 

ἀλγῶ Herm., o? μάλ᾽, ἀκοῦ τόδ᾽ ἄλγος Merkel. oio? Weil ἀλγεῖ 
olim Bothe, αὐδῶ Hartung. 1048. ἄρασσ᾽ ἄρασσε Pauw. ἔρεσσε, 
- ἔρεσσε Herm. 1049 (1041) --- 1051 invertit (1051. 1050. 

1041) Weil. 1051. μέλει Pauw, στένειν Weil. 1052. óco- 
τοτοτοῖ addit Conradt. 1054. μάραγνα δ᾽ ἀμμεμέξεται (Xerxi 
tribuens versum) Hermann, μέλαινα δύα μεμέξετα: (et 1046 βαρεῖα 
γὰρ ex recc. Meineke. (μάλ᾽ αἰνὰ δ᾽ Herwerden) τ᾿ Hartung. 
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1054 sq. μέλισμα δ᾽ ἀμμεμίξεταέ μοι Merkel. 1055. no: xa recc., 
pot καὶ eiecit Brunck, μοὶ omisit Porson, o?gor scribit Herm, oo? 

Weil. 1056. ἀράσσων ἐπιβόα Porson. χἀμβόα vel κἀκβόα G OW 
Schneider. 1057 et 1063. ἄνεα &vta. ἄνεα reco., ἄνε᾽ ἄνε᾽, ἄνια Bur- 

ΠΟΥ, dc, ἄνε᾽, ἄνε᾽, ἄνια Lachmann, ἄνε᾽ ἄνεα κακά Dind., αἔλιν᾽ αἴλινε 

Hartung. 1059. Zzo:xco Blomf. 1060. ἀυτεῖ Butler. Post 
1061 iterat 1068 —70 Burney. 1062. γεροῖν GHSchuetz. — 1064. 
φάϑαλλ᾽ (pro xat ψφάλλ᾽ AL(owinski). xacoéxctaov vel κατοέκτιζε recc. 

1068. o/o0? οἱοῦ addit Conradt. 1068sqq. sine epodo omnia per 

antistrophas usque ad finem decurrere statuit Alberti sic disponens 

stropham: &. βόα νυν ἀντέδουπά μοι. — X. ὀτοτοτοῖ. 5. ἰὼ Περσὶς 

aix δυσβάῦχτος. X. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. Ξ. εκ κ γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται. 

X uxo Roe 0 X. δὴ ἢ βαρίδεσσιν ὀλόμενοι. οἱ 

antistropham sic: 5. αἰαχτὸς ἐς δόμους xís. X. ὀτοτοτοῖ. E. ἰὼ 
Περσὶς ai« δυσβάῦκτος. X. ἰωὰ δῆτα ναὶ ναί. B. »»»o voc 
A ws Bonn X. προπέμφω τοί σε δυσϑρόοις γόοις, 

item Hermann proponens haee: str. 5. βόα νυν ἀντέδουπά μοι. Χ. 

oio, olot. ant. Ξ. αἰακτὸς ἐς δόμους κίε. X. αἰαῖ, αἰαῖ. str. E. ἰὼ 
. ἐωὰ δῆτα. 

- 

- 
- io, Περσὶς aia δυσβάῦκτος. X. ἰωὰ δὴ xac! ἄστυ. Ξ 

X. ναὶ ναί. ant. 5. ἰὼ... δυσβάῦκτος. X. γοάσϑω {δή, βοάτων. 

& {ζγοάσϑω δῆτα». X. (val vay. str. S. ἢ M. X. {σήπονται 
yép) & i$ m. X. (ot ndpoc) ἁβροβάται, ant. E. ἰὴ ἤ. X. τρισ- 

χάλμοισιν. Ξ. ἔὴ X. Δ. βάρισιν ὀλόμενοι. str. 5. {χωρῶν ἐς δό- 
μους πρόπεμπέ ue. ant. ΧΑ. πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. — 

Epodum eonstituit Weil hoc modo: 5. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. Χ. 
oto? οἷο. &. αἰακτὸς ἐς δόμους xc. X. (ala? ala?y. E. ἰὼ Περ- 

oic ala. X. ἰὼ δυσβάϊκτος. E. ἰωὰ δὴ xac ἄστυ. X. ἰωὰ δῆτ᾽ 

ἀν᾽ αἶαν. Ξ. γοᾶσϑ᾽, ἁβροβάτα.  X.----»-- E ἰὼ Περσὶς 

aia, X. ἰὼ δυσβάϊκτος. E. M, HW τρισκάλμοισε βάρισιν φϑιτοί, X. 
ἔὴ ἰὴ πέμφω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 1068 delet, 1069 post 

1070 transponens, Hartung. βόα διάτορον Heimsoeth. 1069. 
ὀτοτοτοῖ Porson. 1070. ἐς δόμους expungit G C W Schneider. 

Post 1070 fort. inserenda X0. (aia? aiat». EE. γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται 
(1074), deleto v. 1075. 1071 et 1075. ὦ Περσὶς C GHaupt. 

δύσβακτος vel δυσβάϊκτος recc., Ovogá)xcog Brunck. 1071 delet 

Hartung. 1072. io ἰὼ δῆτα κατ᾽ ἄστυ Burney. ἄστυ γοάσϑω 

Volckmar. 1073. io ἐὼ ἐὼ δὴ val vaf Burney. 1074. (io 
id) γοᾶσϑ᾽ Burney. γοᾶσϑε προβάται Pauw, γοᾶσϑ᾽ ἁβροχαῖται 
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Hartung, βοᾶϑ᾽ &Boóyoo: Heimsoeth, γοᾶσϑ᾽ AyOafáza: Volckmar. 
1075 delebat Bothe. Περσὶς — - δύσβατος uncinis inclusit Blomfield. 

1076. zpíoxaAuo: oí»; GC W Schneider. 1076sq. 7 7 recc: 
ἐὴ τρεσχάλμοις βάρισιν ὀλόμενοι Blomf., 7; τρισκάλμοις 7; Báptaty 02ó- 
μενοι Lachmann, Zj 7, ἴυξε τρισκάλμοισιν βάρισιν ὀλομένους Har- 

tung. ΧΟ. m x, τρισχάλμοις ΞΕ. ἰὴ i$, βάρισιν ὀλόμενοι (deleto 
v. 1075) GHSchuetz, Zj τρισκάλμοις ἐὴ ὴ βάρεσιν ὀλομέναισιν Heim- 
soeth. Hos v. choro datos ante v. 1075 .Xerxi tributuni trans- 
ponit Teuffel. 1077. ὀλομένα:ς olim Bothe, ὀλομέναις vel ó4o- 
μέναν Butler. 1078. πέμῴφω cs Turn. πέμῴφω σε δυσϑρόοισεν 

γόοις Burney. δυσϑρόοις σὺν γόοις olim Dindorf. πέμφασϑε δυσ- 
ϑρόοις γόοις, versum ante 1075 reponens, ut versui 1070 respon- 

deat, Heimsoeth. Genuinam fabulae clausulam interiisse putat 

Koechly. 
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AD 

SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 

Separatim ediderunt fabulam Blomfield (1812), CSchwenk 
(1818), CGHaupt (1830), GOWSchneider (1834), F 

Ritschl (1875?), IDavies (1878). 

In hypothesi dz? θεαγενέδου Franz, Σφριγγὲ σατύροις et Παλαισταῖς 

σατύροις Dindorf, Πολυφράδμων Franz. 
2. scholium sic scribit: πρᾶγος: ἐξουσέαν. --- ἐν πρύμνῃ: ἐν 

ἀρχῇ ex schol rec. Oberdick. 3. in scholio τὴν τῆς πόλεως 
χυβέρνησιν ex schol. rec. Oberdick. 4. ϑεός Blomf. 6. zà- 
σαν εἷς κατὰ Dind. 4. παλιρρόϑοις Valekenaer. Scholium sic 

scribit: ójyot0 ̂: λοιδοροῖτο" τὸ ὑμνεῖσϑα: μέσον Oberdick. 9. ἐπω- 
νύμως Blomf. 10. ἐλλεέποντά τι Lowinski. ll. χρόνον Au- 
ratus. llsqq. ἔξωρον γρόνῳ {πάντως δ᾽ ἐνόρχην λαὸν ἐξαν- 
δρουμένωνΣ βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σωμάτων πολύν, ὥραν ἔγονϑ᾽ 

ἕκαστον, ὧν τις ἐμπερής M Schmidt. 12. βλάστημά τ᾽ (βλάστημά 

y rec.). . πολύ (πολύ recc.) HStephanus. βλαστησμὸν Herm. πά- 
Ày anonymus. Scholium sic scribit: ἀλδαίνοντα: αὐξάνοντα. — ὥστε 

συμπρεπές: otov, καϑὸ ἕκαστος ἀνδρῶν νῦν δύναται βοηϑεῖν Paley. 
l9sq. βλάστημ᾽ ἔτ᾽... πολύ, ὥραν v' ἔχονθ᾽ ἕκαστον, ὥσπερ οὖν 
πρέπει Lowinski. 18 delet Dind. ὥραν y' . . ὥστε (ὥστε in 
rec. ex corr.) συμπρεπές Stanley. ὡς τὸ συμπρεπές Abresch, ὥς 
τίς ἐμπρεπής Hermann, ᾧ στε συμπρεπές Dindorf. ὥρας... ὥς 
τιν᾽ εὐπρεπές Hartung. ἥτις εὐπρεπής vel οὗ ᾽στι συμπρεπές, versu 

: 
post 20 collocato (πιστοί 0" ὅπως γένοισϑε... ὥραν τ᾽ ἔχοιϑ᾽ ἕκασ- 
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coc) M Schmidt. Post 15 laeunam statuit, 16 τοκεῦσι γῇ scri- 
bens, M Schmidt. 18. ᾧ πάντα πανδοχοῦσα {τίκτεται πάλιν, αὐτή 
τ᾽ ἔχει cexoDoa) παιδείας ὄτλον Weil. ἅπανϑ᾽ ὑπανδοκοῦσα Har- 

tung, ἅπαντα τληπαϑοῦσα vel ὑμᾶς, ἅπαντ᾽ ὀχοῦσα Heimsoeth. (προσ- 

δοχοῦσα recc.), προσδοκῶσα Lowinski. 19 sq. οἐκητῆρες ἀσπιδη- 
φόροι ὅπως γένοισϑε . . πιστοὶ τόδε Lowinski. 20. ὅπως γέ- 

νοισϑε πρὸς χρέος πιστοὶ τόδε Dind., πιστοὺς ἀλεξητῆρας εἰς χρέος 

τόδε Heimsoeth. πιστός τις ὡς γένοιτο olim, postea πιστοί (ogtv 

vel potius) ποϑ᾽ ὡς γένοισϑε Weil. 21. καί νυν Prien, xat πρὶν 
Halm et Ritschl, xo? δὴ Dind., γχήμῖν Burgard. καὶ τῶν μὲν ἐς 
τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει: τύχη Heimsoeth, xal δεῦρ᾽ det μὲν εὖ ῥέπει τὰ 
uM ro MSel idt ' c LN A ' 2 ASI TAE - B PSATTES τῆς τύχης chmidt, xai νῦν, τὰ μὲν γὰρ ἐς τόδ᾽ ἡμαρ εὖ ῥέπει 

Weil, xo? δεῦρό γ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει ϑεός Stadtmueller. | 24sqq. 
οἰωνῶν πότην χρηστηρίώους v' . . τέχνῃ ἐν ὠσὲ. . δέχα Wakefield. 

95. πείρας δέχα olim, postea παραυτόκα Lowinski, πάρος 0£yo.Schwerdt, 
φωτὸς δίχα Halm, πηρὸς δέχα MSchmidt. In scholio fort. égzó- 

pv, ysuópevoc. Post 926 versum (ἀγὼν ἕκατε /o&íou χριϑήσε- 

cat) excidisse putat Lowinski. 28. Aratóa recc. 99. νυχ- 

τηγερεῖσϑαι Abresch, νυχτηγρετῆσαι Schuetz, νυχκτηγορῆσϑαέ Dindorf, 
νυκτηγρετεῖσϑαι Halm. χἀπιβουλεύειν recc., χἀπεβουλεῦσαε Herm. 

9l. ὁμῶς ἅπαντες σοῦσϑε Heimsoeth. 39. σέλμασι IRumpel 

(de trim. gr. exitu p. 8). 40. τὰ χκεῖϑεν Dlomf. 41. xacón- 

τῆς δεῦρ᾽ Naber. 48. μηλοσφαγοῦντες ex Aristoph. Lys. 189 
et 196 Weil xócoc Blomf. 465. Ἄρην (τ᾽ omisso) Turn., ἄρρητ᾽ 
MSehmidt. Φόνον recc. 47. Καδμεῖον Blomf. 49. σημεῖα 
δ᾽ Stobaeus l.l. In scholio τοὺς ἐν πολέμῳ (reAevrOvcrac) Dlomf., 
verba ézel . . διαφεύξεται; post σωϑήσεσϑαι inserit Bothe. 60. 
χερσὶν ἔστιζον Heimsoeth. 51. κρύπτοντες vel κλέπτοντες" oix- 
τός τ᾿ Naber. 52. (σιδηρόφρονα Bothe). 54. xal τῷδε 
πίστις Stobaeus 1. i. ὅδ. κληρουμένους γὰρ (γὰρ supra versum 

habet rec.) ἔλιπον (ἔλιπον recc.) Brunck, κληρουμένους δ᾽ ἔλιπον 

ὅπως Wellauer. In scholio πρὸς μέαν πύλην ἕκαστος ἐτάξαντο olim, 

postea πρὸς (guAaxi» ἕχαστοςΣ μέαν πύλην ἐδέξαντο Heimsoeth, 

fort. ἕκαστος μίαν πύλην ἐδέξαντο. 58. τάχα Hartung. 61. 

πνευμάτων vel πνευμόνων recc. Fort. ἑππεκῶν φρυαγμάτων. 63. 
φάρξαι Dind. 67. σὺ δὲ σαφηνείᾳ Blomf. 70. πότνιά τ᾽ Ep 
voc Heimsoeth. 7 Stanley. 71. μήτοι πόλιν ys Elmsley, μῇ po: 

πόλιν τε Heimsoeth. 72. in scholio fort. “Ελληνέδα. yp. καὶ αὖ- 
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δήν. 74. Κάδμου γένος Heimsoeth. 75. μήποτε σχέτε 

vel μήποτ᾽ ἴσχετε Pauw, μὴ δότε σχέϑειν Butler, μήποτ᾽ ἐντυ- 

χεῖν Heimsoeth, μήποτ᾽ ἐνσχεϑεῖν Dindorf, μήποτ᾽ ἐμπεσεῖν vel 
ἐνσχεϑεῖν scholiastam legisse putat Paley, μήποτε σχεϑῆν Mei- 
neke, μήποτ᾽ ἐνσχεϑὴῆν M Schmidt. 76. ξυνετὰ Tacobs. 717 
delet Conradt. 78sqq. Carminis quod sequitur v. 78 — 86 
à) dà iw)- 86 (ϑεοὺὶ) --- 96, 97 — 99— 100 — 102, 103 — 110 — 
111—119, 135 — 142 — 144 — 150, cetera epodiea olim statue- 

bat Bothe. — Antea unum stropharum par (151 — 157 — 158 — 

164), cetera monostrophica esse putabantur, ut etiam apud But- 

lerum, qui semichoris adsignat. — Duo stopharum paria 188 — 143 

—]144—150, 151— 157 —158 — 164 agnoscit Blomfield Burneium 

secutus. — Totum carmen in strophas et ant. redegit Seidler hoc 

modo: Prood. θρεῦμαει | φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη. | str. 1. μεϑεῖται στρα- 
τὸς στρατόπεδον λιπών, ] ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας. 

αἰϑερία κόνις με πείϑει φανεῖσ᾽ ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος 

ἐλεδεμνάς. | πεδέ᾽ ónAóxcum- ὠσέ τ᾽ ἐγχρέμωπτεταει (vel πεδιοπλόκτυ- 
πός τ᾿ ὠσὶν ypíumcecat) | βοὰ, ποτᾶται, βρέμει δ᾽ ἀμαχέτου | δέκαν 

ὕδατος ὀρεοχτύπου (vel ὀρεσικτύπου). | antistr. 1. io i io i io 
fleo! | ϑεαέ τ᾽, ὀρόμενον κακὸν ἀλεύσατε. | βοᾷ ὑπὲρ τειχέων ὃ λεύ- 
κασπις ὄρ- | νυται λαὸς εὐτρεπὴς ἐπὶ πόλιν διώκων. 1 τίς ἄρα ῥύσε- 

ται; τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσε: | ϑεῶν ἢ ϑεαινᾶν; πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ | ποτι- 
πέσω βρέτη δαιμόνων: | str. 2. io | μάκαρες εὔεδροι, ἀχμάξεε βρε- 
τέων | ἔγεσϑαι, τέ μέλλομεν ἀγάστονοε; | str. 8. ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ 
ἀσπέδων κτύπον; | πέπλων καὶ στεφέων πότ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἀμ- | gi λέ 

cay ἕξομεν: | antistr. 3. χτύπον δέδορχα: πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. 
τέ ῥέξεις: προδώσεις σὺ, παλαέχγϑων "A- | ρης, γᾶν τὰν τεάν; | anti- 

str. 2. ἐὼ, | ἐὼ γρυσοπήληξ δαῖμον, ἔπιδ᾽ ἔπι- ] δὲ (vel ἔπεδ᾽ moe, 
δαῖ- | μονὴ πόλιν. ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. | str. 4. ϑεοὲ πολισσοῦχοι 

γϑονός. | ἔτ᾽ fce πάντες, (extra versum) | ἔδετε παρϑένων txéotov 

λόχον | δουλοσύνας ὕπερ. | antistr. 4. κῦμα γὰρ περὲ πτόλιν | Ooypo- 

λοφᾶν ἀνδρῶν καχλάξξεε πνοαῖς [Ἄρεος ὀρόμενον. | str. 5. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ 

πάτερ παντελὲς | πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. | Ἀργεῖοι γὰρ πόλισμα 
Κάδμου | κυκλοῦνται: φόβος δ᾽ ἀρηΐων ὅπλων" | διάδετοι δὲ δὴ ye- 

νύων ἱππείων | χινύρονται φόνον γαλινοί. | ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέπον- 
τες στρατοῦ | δορυσόοις σάγαις, πύλαις ἑβδόμαις | προσίστανται, πάλῳ 

λαχόντες. | mesod. σύ τ᾽ ὦ . . ἐπέλυσιν δίδου. | antistr. 5. σύ τ᾽ Ἄρης, 
(φεῦ, φεῦ) Κάδμου ἐπώνυμον | πόλιν φύλαξον κήδεσαξ τ᾽ ἐναργῶς. ! 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 4 
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xal Κύπρις ἅτ᾽ εἰ γένους προμάτωρ., | ἄλευσον: σέϑεν yàp ἐξ αἵμα- 
τος | γεγόναμεν" λιταῖσί σε ϑεοκλύτοις | ἀῦτοῦσαι πελαζόμεσϑα. | καὶ 
σὺ, “ύχε ἄναξ, λύκειος γενοῦ στρατῷ δαΐῳ στόνων- “ητωΐς | τε 
χούρα., τόξον εὖ πυχάζου. | str. 6. 8 8 8 & | ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὲ 
πόλιν κλύω, | ὦ πότνε᾽ "Hoa. | ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων vvoad. | 
str. 7. Ἄρτεμε φέλα, | δορυτένακτος δ᾽ αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται. | τέ πόλις 

ἄμμε πάσχεε; τί γενήσεται; ποῖ δὲ τέλος ἔτ᾽ ἐπάγεε ϑεός:; | antistr. 6. 

ἐ ὃ ὃ ἔς | ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. | ὦ φέλ᾽ "Ἄπολλον, | 

χκόναβος ἐν πύλαις γαλκοδέτων σακέων. | antistr. Y. ἐχ δὲ διόϑεν] 

πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχαις. | σύ τε μάχαιρ᾽ ἀἄνασσ᾽ Ὄγκα 
πρὸ πόλεως | ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. | str. 8. ἐὼ παναλκεῖς ϑεοΐέ 

x:é.  Bothii Seidlerique conatibus reprobatis responsionem anti- 

strophicam inde a v. 134 incipere contendit H Voss. — Priorem car- 

minis partem 78 — 110 ἀλλοιόστροφον esse contendens et duodecim 

choreutis (78, 83, 86, 88, 91, 93, 94, 97, 100, 103, 106, 109) tribuens, 

111—119 — 125 — 133 statuit, unius v. defectu post 119 significato 

et versibus 120 —124 ut mesodo distinctis, Hermann. Idem pri- 

mae str. et antistr. ternas partes, mesodum, alterius strophae et 

ant. ternas partes singulis choreutis, extremam str. et antistr. he- 

michoriis adsignat. — Eandem de priore parte sententiam secutus 

Lachmann 111— 124—125 — 134 statuit hac ratione: str. 1. ἀλλ᾽ 
ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς — - — πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. Ἀργεῖοι 
γὰρ πόλισμα Κάδμου χυκλοῦνται. | φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων. διάδε- 
τοι γενύων ἱππέων χκινύρονται φόνον χαλινοί. | πτὰ δ᾽ ἀγήνορες πρέ- 

ποντες στρατοῦ δορυσόοις σάγαις πύλαις ἑβδόμαις προσίστανταει 

πάλῳ λαχόντες. | Σύ τ᾽ ὦ Διογενὲς φιλόμαχον χράτος, ῥυσέπολις γε- 

νοῦ, Παλλάς, ὅ 9^ ἕππιος | Ποντομέδων ἄναξ ἐχϑυβόλῳ. μαχανᾷ Ilo- 

σειδᾶν | Ἐπέλυσιν φόβων, ἐπέλυσιν δίδου. | antistr. 1. Σύ τ᾽ Ἄρης φεῦ 
φεῦ Κάδμου ἐπώνυμον πόλιν φύλαξον κήδεσαξ τ᾿ ἐναργῶς | Καὶ 
Κύπρις ἅ τε γένους προμάτωρ ἄλευσον. | Σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος γε- 
γόναμεν. λιταῖς ϑεοκλύτοις ἀὐτοῦσαι πελαζόμεσϑα. | Καὶ σὺ 46- 
x&t ἄναξ, λύκειος γενοῦ στρατῷ δαίΐῳ. - -» —, |", e cw] 
: I TQ EN Lr M d σύ T ὦ a- 

τογένεια κόρα, τόξον εὖ nuxátou. | v - - » 2, » -— » —.— 18— 93 
proodum esse censet Wellauer. — 79— 110 excepto v. 94 quinde- 

cim singulis choreutis, cetera vel choro vel hemichoriis tribuit C G 

Haupt. — V. 78— 100 quattuordecim choreutis dividit HLAhrens. — 

V. 78 —150 quinquies quinis choreutis, cetera hemichoriis tribuit bam- 
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berger. — 106 --- 110—120 -- 124, 111— 119—125 — 183 (σύ τ΄ & 
“]ατοιγένεια. κούρα), 133 (τόξον εὖ πυχάζου. Apcept φίλα, ἢ ὃ ἢ ἢ) 
— 142-148 ---1650 (lacuna ante 143 significata) statuit Klausen. 

78—105 quattuordecim choreutis, cetera, 106 — 119—120 — 133, 

184 —142—143 —150, 151— 157—158 — 164 statuens, choro tri- 

buit Passow. — 78—82—83 — 87 (ἐλέδεμνας ms0€ ὁπλοτύπος τί 

χρέμπτεε fo; ποτᾶται, βρέμει δ᾽... ὀροτύπου. i id io (a) id) ϑεοὶ 
Bea( . . ἀλεύσατε). 88— 92— 983 —96 (πότερα δῆτ᾽ ἐγώ. (nócspa) 
. . ἀχμάξει, βρετέων δ᾽ ἔχεσϑαι τέ. . dydocovor;), 95 —99— 100 

— 102 (χτύπον . . Ἄρης, τὰν γᾶν τεάν:), 108 — 105 ut epodum, re- 

liqua ut Passow statuit et tres primas strophas chorago, antistro- 

phas ducibus hemichoriorum, epodum utrisque, quartum et sextum 

stropharum par universo choro, quintum chorago et ducibus hemi- 

choriorum (134 chor., 136 hem., 137 chor., 138 hem.) distribuit 

GCWsSehneider. — Ritschl (apud Engerum de Aesch. ant. resp. 

1836) hanc proponit formam: Προῳδός. I. θρεῦμαε — ἄχη. α΄. Il. 
μεϑεῖται — ἱππότας. β΄. ΠΙ|. αἰϑερέα. . φανεῖσ᾽. ἃ "vaudog σαφὴς 
ἔτυμος ἄγγελος ποτᾶται. γ΄. IV. ἐλασιδέμνιον πεδίς ὁπλόχτυπ᾽ dl 
χρῴπτει βοάν. βρέμει. . ὀροχτύπου. α΄. V. ἰὼ ἰὼ io ἐὼ ἰὼ ϑεοὶ 

. ἀλεύσατε. β΄. Vl. βοᾷ . . διώκων. γ΄. VII. τίς ἄρα . . δαιμό- 

νων; δ΄. VIIL ἐὼ --- μάκαρες .. ἀγάστονοι; ε΄. IX. ἀκούετ᾽... ἕξο- 

μεν; ε΄. X. χτύπον δέδορκα . . προδώσεις σὺ παλαέχϑων Ἄρης γᾶν 
τὰν τεάν; δ΄. ΧΙ. ài . . ἔϑου. Stroph. 1. ϑεοὲ πολιοῦχοι χϑονός, 
ἔτ᾽ ἴτε πάντες εἰσίδετε παρϑένων . . κῦμα περὲ πτόλιν. . ὀρόμενον. 
Stroph. 2. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελές . . ἅλωσιν" ᾿Δργεῖοι γὰρ . . 
ἀρήων ὅπλων. διάδετοι δ᾽ ἔτι γενύων ἱππείων . . δορυσόοις σάγαις 
.. λαχόντες. Antistr. 1. σύ τ᾿ ὦ... ἐχϑυβόλῳ Ποσειδάων μαχανᾷ 
ἐπέλυσιν φόβων . . δίδου, Antistr. 2. σὺ δ᾽ Ἄρης, φεῦ, Κάδμου ἐπώ- 
γυμον πόλιν. . δαΐῳ στόνων: “ατωΐίς τε χούρα τόξον εὖ πυχάζου. 

ς΄. ΧΙ. ἐ ἔ ἢ ἔ... γνόαι. C.XIIL. Ἄρτεμε φίλα, δοριτακτος ai- 

ϑὴρ ἐπιμαίνεται. . . ϑεός; ς΄. XIV. 282 ἢ... σακέων. C. XV. 
ἐκ δὲ Διόϑεν. . μάχαισι, σὺ μάχαιρ᾽ .. ἐπιρρύουι ϑίτορῃ. 8. ἀὼ 
παναλκεῖς . . ἑτεροβάγμονε στρατῷ κλύετε . . λιτάς.  Antistr. 8. 

id .. ἔστε μοι. Addit haec: non fuerat difficile universum carmen 
bis quindecim personis ita disponere, ut singulis bina commata tri- 

buerentur, excepto quidem hegemone, cui semel tantum recitandum 

esset. Sed stropharum indicia ab toto vel dimidio choro cantata- 

rum in quibusdam locis negari nequit tanquam sua sponte offerri 
4* 
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et apertissime quidem a v. 151: praeterea eodem valet metrorum 

ἃ v. 111 et 125 aequabilitas. — Hermanni rationem secutus Enger 

78— 105 tredecim choreutis (78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 94, 97, 98, 
100, 101, 103, postea hoc ordine: 78, 80, 83, 86, 88, 91, 93, 97, 

98sq., 94— 96, 100, 101, 103), 106 — 110 duobus, 111—150 tre- 

decim ut Hermannus, 151—164 duobus choreutis, i. e. monostrophi- 

cam partem (78— 110) quindecim choreutis, antistrophicam (111 — 

164) totidem tribuit ita ut mesodum 120—124 coryphaeus, ulti- 

mam stropham et ant. παραστάτα: cantent. — Rothe v. 78 — 164 

in octo strophas et antistr. disponit. — Hartung Seidlerum ita se- 

quitur, ut cum Hermanno mesodum statuat, hoe modo: str. 1. ϑρεῦ- 

μαι φοβερὰ μεγάλ ἄχη. | μεϑεῖταε.. ἄγγελος (19 — 82). | ἐμὰ δὲ 

γᾶς βοᾷ πεδί᾽ ὁπλοκτύπας" ypíumcecat, | ποτᾶται, βρέμει δ᾽ ἀμαχέ- 

του δέκαν ὕδατος Ópocómzou. | antistr. 1. 4) i) ko, ϑεοὲ | ϑεαέ τ᾽ ὁρό- 

μένον κακὸν ἀλεύσατε | στάντες ὑπὲρ τειχέων" | ὃ λεύκασπις ὄρνυ- 

ται λαὸς εὐτρεπὴς ἐπὲ πόλιν. | τίς ἄρα ῥύσεται; τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει: | 

πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; | ἀκμάζει βρετέων ἔχεσ- 

$a, — τί μέλλομεν: — ἀγαστόνους. | str. 2. ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ 
ἀσπίδων κτύπον: | πέπλων xal στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν, ἀμφὲ λίταν᾽ 

ἕξομεν; antistr. 2. χτύπον δέδορκα, πάταγον οὐχ ἑνὸς δορός. | τέ ῥέ- 

ἔξεις παλαέχγϑων Ἄρης; προδώσεις τὰν γᾶν τεάν; str. 8. i μάχαρες 
εὔεδροει. | ἴτ᾽ ἴτε πάντες εκ» ἐὼ | γρυσεοπήληξ δαῖμον ἔπιδ᾽ ἔπιδε 

σὰν | πόλιν, τάν ποτ’ εὐφιλήταν ἔϑου. ant. 3. ϑεοὲ πολίοχοε γϑονός,] 
ἔδετε.. ὀρόμενον (107 —110). str. 4. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, πᾶν τέ- 
Aoc ὃς χραΐνεις, | πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. | Ἄργεῖοι γὰρ πόλισμα 

Κάδμου | κυκλοῦνται" φόβος δ᾽ ἀρείων ὅπλων | διέτορεν φρένας" γε- 

νῦν ἱππείων | χκινύρονται φόνον χαλινοί. | ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες 
στρατοῦ | δορυσόοι cayo) πύλαις ἑπτὰ δὴ | προσίστανται πάλῳ λαχόν- 

τες. mesod. σύ τ᾿ ὦ . . ἀναξ (120 — 129) ἐχϑυβόλῳ μαχανᾷ, | Io- 

σειδᾶν, φόβων ἐπίλυσιν δίδου. antistr. 4. σύ τ᾽ Ἄρης, φεῦ, φεῦ, Κάδ- 
μου ἐπώνυμον | πόλιν φύλαξον κήδεσαέξ τ᾽ ἐναργῶς, Κύπρις 9^, ἅπερ 
γένους προμάτωρ, | ἄλευσον . . γενοῦ (128—131) στρατῷ δαΐῳ, σύ 

τ᾽, ὦ “ατῴα | κούρα, τόξοισιν εὖ τυχάξου. str. ὅ. ὄτοβον ἁρμάτων 
ἀμφὶ πόλιν κλύω, | ὦ πότνε Ἥρα" | ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων zvóa | 
δοριτένακτος αἰϑὴρ ὑπομύρεται. | ví πόλις ἁμῖν πάσχει; τέ γενήσε- 

ται; ] ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός; antistr. ὅ. ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλ- 
ξεων λιϑὰς ἔρχεται, | ὦ φέλ᾽ "“πολλον" | κόναβος ἐν πύλαις χαλχο- 

δέτων σαχέων | Διόϑεν εἴ) κραντὸν ἁγνὸν τέλος. | σύ τε μάκαιρ᾽ 
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ἄνασσ᾽, Ὄγκα πρόπτολις, ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. --- Dindorf unam 
stropham et antistropham, 151 --- 157 ΞΞ 158 --- 164, agnoscit, cetera 

responsione soluta exhibens et inter singulas chori personas distri- 

buens. — Prien extremam stropham et antistr. alternantibus hemi- 

choriis (À 151, B 156, A 158, B 163), cetera bis quindecim choreu- 

lis adsignat hoe modo: prood. 1 ζθρόμεναΣ ϑρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ 
ἄχη. |str. 1. 2 μεϑεῖται στατὸς στρατόπεδον λιπών, | ῥεῖ πολὺς ὅδε 

λεὼς πρόδρομος ἱππότας. | 8 αἰϑερέα κόνες με πεέϑε: φανεῖσ᾽, | ἄναυ- 
δος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. [4 ἐλελιγαΐας πεδέ᾽ ὁπλόκτυτί ὠ- ] τὲ χρέῴμπ- 

vet βοάς" | b ἀμαχέτου βρέμει δ᾽ ὀροτύπου δέκαν νάματος. | anti- 
str. l. 6 ἐὼ ἐὼ eol ϑεαί c(s γϑονὸς | τᾶσδε τό y^) ὀρόμενον xa- 
χὸν ἀλεύσατε. | T βὰς ὑπὲρ ἑρκέων ὃ λεύκασπις ὄρ- | vorat λαὸς 
εὐτρεπὲς émi πτόλιν. [8 τίς ἄρα ῥύσεται; τίς ἄρ᾽ énapxéost | ϑεῶν 
ἢ ϑεᾶν: 19 πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; | str. II. 10 
ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον: 111 πέπλων xal στεφέων] 

εἰ μὴ νῦν πότ᾽ ἀμφὲ λιτάν᾽ ἕξομεν; 1 12 μάκαρες εὔεδροι, ἀχμάξει 
βρετέων | ἔχεσϑαι" τέ μέλλομεν ἀγάστονοι; | antistr. II. 18 κτύπον δέ- 
δορκα" πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. [14 τί ῥέξεις; προδώ- 1 σεις γᾶν 
τὰν τεάν, παλαέγϑων Ἄρης; | 15 ἰὼ γρυσοπήληξ ἔπιδ᾽ ἔπιδε τάν- | δὲ 
πόλιν ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. | str. III. 1. 2 πολέίοχοι ϑεοὶ | γϑονὸς 
πάντες ἴδετ᾽ ἴδετε παρϑένων | ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ. | κῦμα 
περὶ πτόλιν δοχμολοφᾶν δ᾽ ἀνδρῶν | καχλάζει πνοαῖς "Apsog ὀρόμε- 

γον. | str. IV. 3. 4 ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ Ζεῦ, παντελὲς ὦ πάτερ, | πάντως ἄρη- 
ξον δαΐων ἅλωσιν. | Ἄργέιοι δὲ πόλισμα Κάδμου | κυκλοῦνται φόφοις 

ἀρήων ὅπλων, | διὰ δέ τοι γενειάδων ἱππέων | κινύρονται φόνον zaA- 
vof. | str. V. 5. 6 ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ | δορυσσοῖς 

σάγαις πύλαις ἑπταχᾶ | προσίστανται πάλῳ λαχόντες. | antistr. III. 7. 8 

4ιογενὲς σύ τ᾽ ὦ | φιλόμαχον χράτος ῥυσέπολις γενοῦ Παλλάς, ὅ 
δ᾽ ἵππιος ποντομέδων ἄναξ | ἐχϑυβόλῳ μάχᾳ καὶ σὺ Ποσειδάων | ἐπέ 
λυσιν φόβων ἐπέλυσιν δίδου. | antistr. IV. 9. 10 Ἄρης, φεῦ φεῦ, Káo- 
μου ἐπώνυμον | πόλιν φύλαξον χκήδεσαέ τ᾽ ἐναργῶς. | καὶ Κύπρις ἅτε 
γένους προμάτωρ | ἄλευσον, σέϑεν γὰρ ἐξ αἵματος | γεγόναμεν" ϑεοκ- 
λύτοις σφω λιταῖς | ἀυτοῦσαι πελαζόμεσϑα. | antistr. V. 11. 12 xai 

σύ, Πύκεν ἄναξ, Aóxstoc γενοῦ | στρατῷ δαΐῳ στόνων ἀπύᾳ, | σύ τ᾽ 
ὦ Πατωΐς, εὖ τυχάξου. | str. VI. 18 2 ὃ 8 8 | ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὲ 
πόλιν κλύω. | 14 ὦ πότνε᾽ Ἥρα, | ἔλακον ἀξόνων βριϑομένων χνόαι. | 
12 Ἄρτεμε φίλα, | δοριτένακτος αἰϑὴρ ἐπιμαίνεται" | τέ πόλις ἄμμι πάσ- 

χει; τί γενήσεται; | ποῖ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει ϑεός; | antistr. VI. 15 8 
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EZ 2|áxpofílow. δ᾽ ἐπάλξεων λιϑὰς ἔρχεται. | 11 ὦ φίλ᾽ "Ano 
λον, | xóvafloc ἐν πύλαις γαλκοδέτων σακέων. 1 T ἅτε 4ιόϑεν | πολε- 

μύόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ | σύ γε, μάκαιρ’ ἄνασσ᾽ Ὄγκα ὑπὲρ 
πόλεως, | ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. --- Westphal partem monostrophi- 

eam 78— 106 duobus choreutis alternantibus, strophicam 106 — 150 

alternantibus hemichoriis tribuit hoc modo: 4 78, B 83 ἐλέδεμας 
βοὰ πεδέου ὁπλότυπος το νυνε ον ξοτος ποτᾶται" βρέμεε .. ὀροτύπου. 

βοᾷ ὑπὲρ τειχέων λεύκασπις λεὼς ὄρνυται ἐπὲ πόλιν dedii A 86 

io .. ἀλεύσατε. 8.91 τίς uen .. ϑεᾶν; 4 πότερα. . δαιμόνων; 
B94, 4191, B 100, 4106 io ἐὼ sot πολέίοχοι χϑονὸς 2 ἀϑρόοι" 

ἴδετε .. ὄρμενον. B111 σὺ δ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, ὦ παντελὲς πάντων 
(xpácoc), d ρῆξον .. ἅλωσιν. A 118 Aoystot . . ὅπλων λιάξεε" δὲε- 

τοὶ γένυσιν ἱππίαις. . χαλινοί. Β΄ 111 ἑπτὰ δ᾽... δορυσσόοις σάγαις 

πύλαις ἑβδόμαισι (vel ἕπτ᾽ ἐμαῖσε). tum post lacunam unius versus 

προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 4120 σύ τ᾽ ὦ... ἄναξ ἐχϑυβόλοισι 
μαχαναῖς ζϑηρεύωνΣ Ποσειδᾶν φόνων ἐπίλυσιν δίδου. B σύ τ’ “Ἄρης 

ἄφευκτ᾽ (vel ἄφυκτ᾽ ἐπώνυμον Κάδμου πόλιν... ἐναργῶς. ΗΑ 121 

xai. . ἀυτοῦσαι πελαξόμεσϑα. Bi31 xal c0 . . δαΐῳ στεναγμῶν 
docaic. σύ τ᾽ ὦ Πατωέα κόρα τόξοισιν εὖ τυχάξζου. A134, Β 158. 

4143, B 14V παῖ Διὸς ἐπιτέϑει πολεμόκραντον .-. ἐπιρρύου. Ex- 
tremam autem stropham et antistr. universo choro tribuit. — A 

Ludwig omnia in strophas et antistrophas redigit delens v. 88— 90, 

Ποσειδὰν 123, v. 136, 141, 145, 147, transponens 100 —105 post 

110, 111 ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ παντελὲς ὃς νέμεις post 146, praeterea 

scribens 83 διαὲ δ᾽ Ἰσμηνοῦ πεδέ᾽ ὅπλων κτύπος ποτιχρέμπτεταε" πο- 
cücat βρέμει δ᾽ χτὲ: 3 103 χρυσοπήληξ ἔϑ᾽ ἔπιδε πόλιν, 106 πολίο- 

χοι ἔτ᾽ ἴτε πάντες ὧδ᾽ ἱκέσιον, 109 κῦμα γὰρ ἐπὶ πόλιν, 114 xox- 

λοῦμαε, 1 127 Κύπρις δ᾽ ἃ γένους εἶ petits ἄλευσον. | «Asucov* 

σέϑεν xcí., 132 στόνων àzóac: σύ T! ὦ - - - “ατογενὲς τέκνον, 

Ἄρτεμε, τόξον εὖ τυκάξου φέλα, 144 ἀκρόβολος, 146 χαλκοδέτων 

ὅπλων. — Bergk duo stropharum paria 134— 142 — 148 — 150, 

151—157—158—164 agnoscit, cetera ἀπολελυμένα ducit. Idem 

18 —105 quattuor ζυγοῖς chori et coryphaeo adsignat hoc modo: 1. 

(ἰὼ ἰὼν ϑρεῦμαι . . ἄγγελος. ἐλελελᾶς (vel ἀλαλαλᾶς)" i. io ἰὼ 
ϑεοὶὲ.. κακὸν ἀλεύσατε. --- 9. τί γρέπτει; βοὰ ὑπὲρ τειχέων mo- 

τᾶται, βρέμει δ᾽ ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου πεδέ᾽. ὁδπλόχτυ- 

πος ὃ λεύχασπις. . διώκων. ἰώ. τίς ἄρα... ϑεᾶν; — 1. πότερα 

ὃῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω πατρῴων βρέτη δαιμόνων; — 2. ἰὼ μάκαρες .. 
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dyáocovot; 8. ἀκούετ᾽ . . ἕξομεν; 4. κτύπον . . τεάν; — Kop. ὦ 

χρυσοπήληξ . . πόλιν, τάν ποτ᾽. . ἔϑου. V. 134 — 162 autem tri- 

bus chori στοέγοις, reliqua universo choro tribuit. — M Schmidt 

olim 78 — 105 quindecim choreutis tribuebat hoc modo: 1. 78, 2. 81, 
8.83 τῆλε ὃ  épüs χϑονὸξ basi a dne e πεδί᾽ ὁπλοκτύποισιν Ócó- 
βοις- βρέμει. . ὀροτύπουι 4. ἰὼ . . ἀλεύσατ᾽ ὦ. ὅ. ὃ λεύκασπις 

. διώκων βοᾷ. 6. ὑπὲρ τειχέων τίς ἄρα... ϑεᾶν; V. πότερα δῆτ᾽ 
ἐγὼ ποτιπέσω {φυγὰς πατρῷ᾽ ἢ τί δρῶ βρέτη δαιμόνων; 8. ἰὼ μά- 

xapsc εὔεδροι, 9. κτύπον δέδορκα.. δορός. 10. ἀχμάξει. . ἀγάσ- 

τονοι; ll. τέ ῥέξεις .. τὰν ced»; 12. ὦ χγρυσοπήληξ δαῖμον, 18. ἔπιδ᾽ 
ἔϑου. 14. ἀκούετ᾽... κτύπον: 15. πέπλων xa) . . ἕξομεν; Nunc 

hane partem in responsionem redigit hac ratione (numeri 1—4 

aristerostatas, 5 — 8 dexiostatas, 9 — 12 laurostatas significant): 

oc. L.'9 PERSON OBITU Spe He MXEROICRMCES 

(λέγειςΣ φοβερὰ δείν᾽ t | μεϑεῖται dies στρατόπεδον λιπὼν] 

(ἐπιρ)ρεῖ" πολὺς (0) | ὅδε λεὼς (ἐλᾷ) πρόδρομοβ ἱππότας. | ἀὐ το I. 

11 αἰϑερέα κόνις με πεΐϑει φανεῖσ᾽ | ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. | 

12 ἐλέδεμας {δ᾽ ἐμὲ diia ἐμᾶς) βοά. | {πογτιχρῴπτεται πεδέ 

ὁπλῶν χκτύποις | ποτανοῖς" βροέμει δ᾽ | ὀροτύπου δίκαν ὕδατος ἀχέ- 

του. | στρ. 1I. 1 (ἰὼν ἀὼ ἐὼ ϑεοὶ ϑεαέ τ᾽ ὄρμενον | κακὸν ἀλεύσατε. | 

2 ὃ λεύκασπις ὄρνυται ἐπὶ πτόλιν | λεὼς εὐτρεπὴς διώκων (fody.| 8 

τίς ἄρ᾽ ἐπαρχέσει ϑεῶν ἢ ϑεᾶν; | ὑπὲρ τειχέων τές ἄρα ῥύσεται; | 

4 ἀκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; | παραστ. - - -«-, 

-ὐςονο)ονοκνς, cv ον οἸζορυρον τυ o sl 
Gai cesso. dyr. TE;5 cic βρετέων ἔχεσϑαι, τί μέλ-! 

ΠΥ ἀγάστονο:; ! 6 πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ ποτιπέσω (λιδαῖξ | mac po 7 

τέ 0üpÀ; Vg δαιμόνων; |"7 (y μάκαρες εὔεδροι. πέπλων xal ace- 

φέων | πότ᾽, εἰ μή νυν, ἀμφὶ λιτάν᾽ ἕξομεν; | 8 κτύπον ondes ná- 

ταγὸς οὐχ ἑνὸς δορός. | παραστ. (id) δαῖμον ὦ χρυσοπήληξ, τέ ῥέ- | 
ξεις: προδώσεις παλαέχγϑων Ἄρης γᾶν ced»; | Kopug. {σὺ δ᾽ ἄλλ᾽ 
ἄναξ», ἔπιδ᾽ ἔπιδε πόλιν | {τεδὰν, {εἴν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. Heim- 

soeth totum carmen in strophas et antistr. redigit, olim hoc modo: 

str. 1. ἐλεδανὸς φόβῳ μεγάλ᾽ ἄγη ϑροῶ. | μεϑεῖτα: στρατός" πρό- 
δρομος ἱππότας | πους λιπὼν ὩΣ πολὺς ὧδε λεώς" | αἰϑερία 

κόνις ΜῈ πείϑε: d | ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος. | Ri ien 

ὁπλοκτύπων ἐπ᾽ ὠτέ pov | βοὰ unie zcetcat* | βρέμει δ᾽ ἀχετᾶν ὀὁρο- 

τύπων δέκαν. | ϑεοὲ ϑεαί τε κακὸν ἀλεύσατ᾽ ὄρμενον. 1 βοὰ πρόδϑε 

τειχέων" | ὃ λεύκασπις ὁρμᾷ λεὼς εὐτρεπισϑεὶς | ἐπὶ πτόλιν διώ- 
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κων. | antistr. 1. τές ἄρα ῥύσεται; τίς ἄρ᾽ énapxéost | ϑεῶν ἢ 0cày; 
πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ 1 ποτιπέσω βρέτη navpo ἢ τέ δρῶ; | δαίμονες εὐ- 

σταϑεῖς, ἀκμάζει βρετέων | ἔχεσϑαε" τέ μέλλομεν ἀγάστονοι; | ἀκούετ᾽ 

ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; | πέπλους καὶ στέφη | πότ᾽ εἰ μή νυν, 
ἀμφιλέταν᾽ ἥσομεν; | κτύπον δέδορκα. πάταγον οὐχ ἑνὸς δορός. | τέ 
ῥέξεις, προδώσεις, | παλαέγϑων "Apre, τὰν τεὰν, χρυσοπήληξ, | πόλιν 

ποτ᾽ εὐφιλήταν; | str. 2. ϑεοὶ πολίοχοέ 9' ἱκέσιον λόχον | λεύσσετε 
παρϑένων δουλοσύνας ὕπερ. ! κῦμα περὲ πτόλιν δοχμολόφων ἀνδρῶν | 
καχλάζει πνοαῖς Ἄρεος ὄρμενον. | σὺ δ᾽. ὦ Ζεῦ πάτερ. τέλειε, παν- 

τελῶς | ἄρηξον δαΐων ἅλωσν.  Καδμέϊον πόλισμ᾽ ἀρήων ὅπλων | xux- 

λοῦται φόβος, | διά τε πωλικῶν γενείων ἐμοὲ | κινύρονταε φόνον γα- 
λινοί. | ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες μέδοντες στρατοῦ | δορυσσοῖς σάγαις πύ- 

λαισιν πόλεως | προσίστανταε πάλῳ λαχόντες. | ant. 2. σύ τ᾽ ὦ Διο- 

γενὲς φιλόμαχον κράτος | ῥυσέπολις γενοῦ Παλλάς, ὅ 9^ ἵππιος | πον- 

τομέδων ἄναξ ἐχϑροβόλῳ μάχεε,  Ποσειδᾶν, φόβων ἐπέλυσιν δίδου | 

σύ τ᾿ Ἄρης ἰοὺ ἰοὺ Κάδμου πόλιν | ρύλαξον κήδεσαέ τ᾽ ἐναργῶς. | xai 
Κύπρις & γένους προμάτωρ |. . καὶ σὺ, “ύκει᾽ ἄναξ, Πύκειος γενοῦ | 
στρατῷ δαΐῳ, στόνων τ᾽ ἀϊτὶς | σὺ κούρα τόξον εὐτυχάξου. ] Nunc 
primum stropharum par ita instituit: str. ᾿λέδεμας φόβῳ μεγάλ᾽ 
ἄχη ϑροῶ. | μεϑεῖταε στρατός. στρατόπεδον λιπὼν | ῥεῖ πολὺς ὅδε 
λεὼς πρόδρομος ἱππότας. | αἰϑερέα κόνις με πεέίϑεε φανεῖσ᾽ | ἄναυδος 
σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος.  Πέδου δὲ γᾶς ἐμᾶς ὁπλοκτύπου φόφος | πο- 

τιχρέπτεται, βρέμε: δ᾽ ἀχετᾶν | ὀροτύπων δέκαν. | θεοὶ ϑεαί τε κακὸν 

ἄλευσατ᾽ ὄρμενον. | βοὰ πρόσϑε τειχέων: ὃ λεύκασπις ὁρμᾷ | λεὼς 
εὐτρεπισϑεὶς | ἐπὶ πτόλιν διώκων. | ant. Τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ 

ἐπαρκέσει ϑεῶν ἢ ϑεᾶν" πότερα δῆτ᾽ ἐγὼ | . oo o e — ποτιπέσω 
βρέτη. | δαίμονες εὔεδροι; ἀκμάζει βρετέων | ἔγεσϑαι, τέ μέλλομεν 

ἀγάστονοι;:  ἠκούετ᾽ ἢ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; | πέπλων καὶ 

τεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν dp- | φέλιταν ἕξομεν; | τύπον δέδορχα: πά- 
ταγος οὐχ ἑνὸς δορός. | τέ ῥέξεις; προδώσεις, παλαέχϑων "Apre, τὰν] 
τεὰν γρυσοπήληξ | πόλιν ποτ᾽ εὐφιλήταν; | Idem nunc 106 —8 sic 
scribit: ϑεοὲ πολέοχοι, ἴδετε παρϑένων ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ, 
118 δορυσσοῖς σάγαις πρέποντος πύλαις, 128 ἐχϑυβόλῳ κέντρῳ llo- 

σειδὰν. — Von den Bergh haec proponit: str. 1. 78 — 82 φοβέρ» 

ἄχη ϑροῶ (vel ϑρεόμεϑ᾽ aiv ἄχη vel δύσϑροα δείν᾽ ἄχη) .. ἄγγε- 
Aoc. antistr. 1. 83 — 87 ἐἑλέδεμας πέδα- ποτιχρέμπτεται βοὰ ὁπλόκ- 
τυπος᾿ προσπέτεταε, βρέμει δ᾽ ὀροτύπου γέγαντος ὕδατος δέκαν. ἰὼ 
- . ἀλεύσατε. 510. 2. βοᾷ ὑπεριάχων ὃ λεύκασπις ὄρνυται. . ἐπὲ 
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πόλιν διώκων. τίς ἄρα. . ποτιπέσω ζσεμνῶν» βρέτῃη . . εὔεδροι. 

str. 8. 95 —97. antistr. 8. πέπλων. . ἕξομεν; κτύπων δέδουπε πά- 
ταγος, οὖχ ἑνὸς δορός. str. 4. τέ ῥέξεις; .. Ἄρης τεὰν γᾶν {τάνδεδ 
χρυσοπήληξ; antistr. 2. δαῖμον ἔπιδ᾽ ἔπιδε πτόλιν τάν ποτ᾽. . ἔϑου, 

ϑεοὶ πολίοχοί τε πάντες. ἴδετε. . λόχον λατρείας ὕπερ. κῦμα 
περὲ . . πνοαῖς. (ἰὼν "Apsoc ὄρμενον. antistr. 4. σὺ δὲ Ζεῦ πάτερ 
παντελὲς παντελῶς ἄρηξον .. ἅλωσιν. str. 5. (Καδμείαν nóÀw) κυκ- 

λοῦνταε φόβοις ἀρήων ὅπλων. γνάϑων ἱππιᾶν .. χαλινοί. antistr. 5. 

ἑπτὰ δ᾽ . . πύλαις ἔφρϑ᾽ ὁμοῦ. . λαχόντες. str. 6. ἀλλὰ σὺ Ato- 

γενὲς κράτος, δαΐων ῥυσέπολις.. Ποσειδάν. str. T. Ἐπίλυσιν φόνων 

σύ τ’ Ἄρης, φεῦ φεῦ. ἐπίλυσιν δίδου: Κάδμου ἐπώνυμον πόλιν φύ- 

λαξόν {τ᾽ ἐμοῦ κήδεσαί τ᾽ ἐναργῶς. antistr. T. καὶ Κύπρις & γέ- 
νους . . σέϑεν αἵματος γεγόναμεν": λιταῖς σὲ ϑεοκλύτοις . . πελαζό- 

μεσϑα. antistr. 6. xal σὸ.. ἄναξ, λυκέϊος γενοῦ" στόνῳ ἀυτᾶς τ’ 

ὦ “ατογενὲς κόρα {τηλέβολον» τόξον εὐτυκάξζου. str. 8. 134 — 142. 

antistr. 8. 143—150. str. 9. 151— 157. antistr. 9. 157—164. Idem 

quartum et nonum stropharum par universo choro, tria prima et 

octavum singulis choreutis, quintum, sextum, septimum chori ζυγοῖς 

adsignat. —  Bücheler 78— 105 quindecim choreutis tribuit et 

106 —119—120— 133 hoc modo efficit: 8:0? πολέοχοει γϑονὸς ἴϑ᾽ 

&Üoóot .. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ πάντων παντελές, ἄρηξον . . διὰ δέ 
τοι γενῦν (ἄφατονν ἑἱππιᾶν . . δορυσσοῖς σάγαις πύλαις ἑβδόμαις 

ζἕχαστος λόχον ἀνδροπληϑῇ» προσίστανταε . . λαχόντες — σύ τ’ ὦ 
) . . ἐχϑυβόλῳ μάχᾳ Ποσειδὰν ζδᾷάωνν ἐπέλυσιν . . σύ τ᾽ Ἄρης πόλιν 

Κάδμου ἐπώνυμον (vel σύ τ’ Ἄρης φεῦ φεῦ Καδμείαν πόλιν) .. στό- 
νων αἴτιος. σύ τ᾿ ὦ Πατογένεια κούρα, {πρὸς ἐχϑροὺς» τόξον εὑ- 
τυχάζου. --- Muff denique 78 — 105 duodecim choreutis, 106 — 150 

item duodecim choreutis (106, 113, 117, 120, 127, 131, 134, 136, 

138, 143, 145, 147), extremam stropham et antistr. hemichoriis 

tribuit. V. 78 — 105 autem sie in strophas et antistrophas redigit: 

str. I. 1 veóxoca ϑρέομαε.. ἱππότας. 2 αἰϑερία.. ἄγγελος. ant.I. 
8 γᾶς ἤδη δ᾽ ἐμᾶς... ὀροτύπου. 4 ἰὼ ἰὼ ϑεοί, io ἰὼ ϑεαέ, εἰσίδετ᾽ 

ὀρόμενον κακὸν ἀλεύσατε. sir. Il. 5 ποτᾶταε βοὰ ὑπὲρ τειχέων 
v-vwvwv--vv &antistr. II. 6 ὁ λεύκασπις. . εὐπρεπῇ ἐπὶ πό- 
λιν διώκων πόδα. str. ΠΙ. 7 cíc . . ϑεᾶν; antistr. III. 8 πότερα... 
πάτρια ποτιπέσω βρέτη δαιμόνων; str. IV. 9 ἀκούετ᾽ ἢ οὐχ ἀκούετ᾽ 
ἀσπίδων κτύπον; πέπλων... ἕξομεν; antistr. IV. 10 κτύπον δέδορκα 

-. δορός. τί ῥέξεις; παλαέχϑων "Aonc, προδώσεις γᾶν τὰν τεάν; 
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str. V. 11 ἰὼ μάχαρες . . ἀγάστονοι; antistr. V. 12 ἐὼ δαῖμον χρυ- 
σοπήληξ, ἔπιδ᾽, ἔπιδε τάνδε πόλιν, ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔϑου. 78. 
ϑρεῦμα: et μεγάλα τ᾽ recc. ζνεόχοταΣ ϑρέομαι Dind. ϑρέομαι φο- 
βέρ᾽ ἄχη Bothe. 79. καϑεῖται Dind. 80. πολὺς ὧδε recc. 

ὧδε πρόδρομος λαὸς Burney. In scholio 7 ἄνω αἐρομένη Heimsoeth, 
videtur scribendum: κόνις 7 αἐρομένη.. ἄφωνος οὖσα T αὐτὴ ἐναρ- 
γὴς κτέ. 89. ἑλεδαμνὰς Bothe, ἐλελεδέμνιος Lowinski. In scho- 
lio xa? ταῖς ὁπλαῖς Weil, τῶν ἵππων τῶν ὁπλῶν MSchmidt.- Induxi 

verba xa? τῶν ὅπλων ut ex alio scholio illata. 88 sq. ἐλασιδέμ- 
νέος. πεδιοπλόκτυπος βοὰ ique ποτᾶται, βρέμει δ᾽ Passow, 

ἔλακεν γᾶς πεδέ᾽- ὁπλόκτυπος ὠσὶ χρέμπτεται Bod Burges, ἑλέδεμας 
bES δὴ διὰ πεδέ ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὲ γρῴπτει βοά wel ἑλέδεμας πεδία Ot 

2 L4 ὁπλόκτυπ᾽ «ci γρίῴπτειν βοὰ ποτᾶται (olim pecie βοὰ πεδιο- 
N 

πλόχτυπος ὠσὶ ἈΞ ται, ποτᾶτα) Herm., γᾶς ἤδη δ᾽ ἐμᾶς πεδέ; 
ὁπλόκτυπ᾽ ὠσὶ χρέμπτει͵ βοὰν ποτατὰν (vel ποτανὰν), Feuer δ᾽ Enger, 

88 λεωδαμὰς πεδιοπλόκτυπός v Syyo(unzecat βοὰ," ποτᾷάττει Francken, 
εἷλε δ᾽ ἐμὰς φρένας 20 ὅπλων κτύπος ποτιχρέμπτεταει" διὰ πέδον 

βοὰ ποτᾶταιε, e δ᾽ Dind., ἔτε δὲ γᾶς ἐμᾶς πε "m ὁπλόχτυπ᾽ ὠσὶ 

dpt βοάν xc-é. Paley, διαὶ δ᾽ Ἰσμηνοῦ πεδέ ὅπλων κτέξ. ALud- 

wig, ἐμὲ δὲ γαῖ ἐμᾶς πεδέ ὁπλόχτυπ᾽ οὖς iq οαῖσιν, 

T ὑπὲρ TEC Can y (ex 88) ποτᾶται, βρέμε: δ᾽ Cospad ἔα διάδρομος 

πεδέ᾽ ὁπλόκτυπ᾽ di γρέμπτει βοά Lowinski, ἕλεν γᾶς ἐμᾶς mec 

ὅπλων κτύπος, ποτιχρίμπτετα: ποτᾷσσεε:, βρέμει δ᾽ Wilamowitz. — 84. 
τ᾿ ὠσὶ vel ὠσὶ rece. τ᾽ ἐγχρέμπτεται βοᾷ Rob., τ᾽ ἐγχρίπτεται 

βοά Steph. τ᾿ «wot χγρέῴπτεται βοά Brunck, τ᾿ ὠσὲ βοὰ γρῴπτεται 

Schuetz. ποτᾶται post ἄγγελος 82 cum Ritschelio olim transpone- 
bat, ποτανὸς scribens, Prien, ante βοὰ 88 inserit Weil. 85. (ἀμα- 
χήτου Bothe). 86sq. ἐὼ ἐὼ ϑεοὶ ἐὼ ἰὼ ϑεαὶὲ | εἰσέδετ᾽ Opópe- 

νον xaxov ἀλεύσατε Ritschl. Versus post 90 transponit Metzger. 

8sqq. ὀρόμενον βίᾳ xaxov ἀλεύσατε. “Ὑπὲρ τειχέων κτέ. Passow. 
88. βίᾳ τειχέων Lowinski, ὅρα ὑπὲρ τειγέων Enger, βοᾷ ὑπερτρέ- 
χων Duecheler. 88sqq. βοᾷ ὑπὲρ τάφρων didi eo λεὼς 

ὄρνυται ἐπὶ πόλιν (deleto διώκων) Dind., βοὰν £x Ἀργείων . . ἐπὲ 
πόλιν διώκειν Francken. βὰς pro βοᾷ Wilde. 89. λεὼς Pauw. 
8954. εὐπρεπὴς recc., εὐτρεπὲς Enger. εὐτρεπῇ ἐπὶ πτόλιν διώκων 
πόδα Weil. 90. πόλιν recc. διώκων delet Rothe. 98. (zpó- 

τερὰδ ποτιπέσω repudiat Herm. βρέτη {τέμια»Σ Dindorf. χγϑονὸς 
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vel πόλεως vel γϑόνια vel πάτρια vel potius τένων supplet Enger. 

δαιμόνων delet HL Ahrens. 94. ἰὼ i» Dindorf. In scholio 
ἐπ᾿ ἀγαϑῷ Victorius, ἐπ’ ἀγαϑῶν ζκαϑεδρῶν von den Bergh, qui 
alteram interpretationem ad £vsópo: pertinere putat. 95. àxp& 

ζεῖ Wakefield. βρετέων δ᾽ recc. 96. in scholio ἑστῶσαι Paley. 
98. πέπλων στεφέων Burney. νύν Herm. Ex scholio sie scripto 

πότε στέφη ῥίφομεν . . γῆς εἰ μὴ νῦν efficit lectionem ἀμφὲ γῆν oc 
φομεν Paley. 99. ἀμφὲ λίταν᾽ ἔσσομεν amicus Franckeni, ἀμ- 
φιλέταν᾽ ἄξομεν Weil. 

100. πάταγον rece. χτύπον δέδοικα Askew. 101sq. τί ῥέ- 
ἕξεις, "Apre, προδώσεις παλαῖχϑον τὰν τεὰν γᾶν; Burney, προδώσεις 
γαῖαν παλαέχϑον᾽ "Apye τὰν τεάν; Lachmann. τέ ῥέξεις, παλαῖχϑον 

Ἄρης; (vel Ἄρης παλαῖχϑον!) προδώσεις τὰν τεὰν γᾶν; Blomf., τέ 
ῥέξεις, παλαίχϑων Ἄρης, τὰν τεὰν γᾶν; Dind., τέ... προδώσεις Ἄρης 
παλαέχϑον᾽ αἷαν ced»; Lowinski, ví .. προδώσεις γᾶν τὰν τεὰν, πα- 

λαέχϑων Ἄρης; Wilde. 102. παλαῖχϑον recc. τὰν τεὰν γᾶν vel 
τὰν γῆν τεάν vel cà» σὰν γᾶν vel τὴν σὴν γῆν rece. 103. δὼ olim 
Dindorf. 103 sq. i γρυσοπήληξ ἔπιδ᾽ ἔπιδε δαῖμον πόλιν Enger, io 
χρυσοπήληξ, 9', ἔπιδε πόλιν Paley. 104. £z ἔπιδε τάνδε πόλιν 

Wilde. τὰν πόλιν rec. πτόλιν Rob. 104sq. ἔπεδε (semel) πόλιν, 
τάν ποτ᾽ κτέ. olim Dind. 105. à» εὐφιλήταν ποτ᾽ ἔϑου Burney. 
106. πολισσοῦχοι vel πολιοῦχοι rece. γϑονὸς {πρευμενεῖςΣ olim Din- 
dorf. ἴδετε πάντες Turn., ἔτ᾿ ἔτε πάντες ὧδ᾽ Dindorf. ϑεοὶ πολιάο- 

χοι, ἔτ᾽ ἔτε πάντες ὦ Paley. πάντως Enger. ἔτ᾽ ἔτε πάντες delet, 

106 —108—109 — 110 statuens et 120 —124 mesodum significans, 

Lowinski. 107. (δετ᾽ν ἴδετε Klausen. 109. ἀνδρῶν δοχ- 
μολόφων Lowinski. In scholio {ἐπὲὸ τοῦ ἐμπράκτου Ἡ Stephanus. 
(Post 110 iterat 117—119 Burney). lll. σὺ δ᾽ ἀλλ: o Ζεῦ 

Ζεῦ, πάτερ παντελές Herm., ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ, ζφεῦ φεῦν, πάτερ παντε- 

λές vel ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ Ζεῦ, πάτερ παντελές (et 125 semel φεῦ) GOCW 

Schneider, ἐὼ ἀλλὰ Ζεῦ, πάτερ παντελές Enger. πάτερ, {πάτερδ 
παντελές olim, postea πᾶν τέλος ὃς νέμεις Dindorf. πάντως {πόλε 

DBurney. 114. φόφος Wakefield. χυκλοῦνταε φόβοις ἀρείων 

ὅπλων Enger. ἀρήων Butler, ἀρεΐων Dind., qui post ὅπλων doch- 

mium excidisse suspicatur. 114. φόφος δ᾽... ὅπλων διάτορος" Lo- 

winski. Ante 115 lacunam statuit Burney. 115. διάδετοέ 
τε Rob., διάδετοι δὲ Vict. διάδετοξ τε δὴ γένυος ἱππέας Herm., διεά- 

δετοι δέ τοι γενῦν ἱππιᾶν Dind., (xAove?y: διὰ δέ vot γενύων ἕπ- 
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πιᾶν Bergk, διάδετοι γενειάδων δ᾽ ἱππέων Enger, διὰ δέ μοι γενειά- 
δὼν ἱππέων Weil. ϑράσσει: initio versus a Ritschelio in scholis sup- 
pletum esse commemorat Wilde. ἑππεέων γενύων Burney. ἑππικῶν 

Blomf. 116. φόβον recc. 117. ἑπτὰ δ᾽ ἁγήτορες Francken. 
11754ᾳ. ἑπτὰ δ᾽ ἀγήνορες στρατοῦ δορυσσόοι πρέποντες σαγαῖς 
Schuetz, πρέποντος στρατοῦ δορυσσῷ σάγᾳ πύλαις ἕφϑ᾽ ὁμῶς Lo- 

winski. 117 —119 delet Rothe. 118. δορυσόοις recc. δὸο- 
ρυσόῳ σάγᾳ Dind. Post σαγαῖς dochmium excidisse censet Weil. 
πύλαις ὑφέσταις Valcken., πύλαις ἕπτ᾽ ἐμαῖς repudiat Bothe, conicit 

Enger, πυλᾶν ἐξόδοις Schwerdt, πύλαις “Εβδόμαις (hic et infra com- 

pluribus locis) Kiehl, πύλαις ἑπταστόμοις Weil. Post 119 sup- 

plet yàp προπέμπονται ταῖς G O W Schneider. 120. Διογενὲς 
σύ τ᾿ ὦ Enger. 192. in scholio fort. ἀνάσσεις {πόντου vel 
potius (vpratvzc. 193. ἐχϑυβόλῳ Ποσειδάων μαχανᾷ Klausen, 
ἐχϑυβόλῳ τριγλώχινε (vel μακελλίδε vel τρικέντορ) Ποσειδάων olim 

Prien, μαχανᾷ ἐχϑυβόλῳ, Ποσειδᾶν Enger. ἐχϑυβόλῳ μάχαν ἀπο- 
σόβει κέντρῳ Merkel (debebat ἐχϑυβόλοις . . κέντροις), ἐχϑυβόλᾳ 
σὺ μαχανᾷ ϑηρεύων Hüttemann. 193sq. ἐχϑυβόλον τινάσσων 
μεγάλαν αἰχμὰν | Ποσειδὰν φόβων ἐπέλυσιν δίδου Weil. 194 

ἐπέλυσιν πόνων Dind. 194sqq. ἐπέλυσιν φόβου, φεῦ φεῦ, ἐπιλυ- 
σιν δίδου. Σύ τ᾽ Ἄρης Κάδμου πόλιν ἐπώνυμον .. λιταῖς ϑεοκλύτοις 
ἀλύουσα: πελαζόμεσϑα Bergk. 195. Κάδμου ἐπώνυμον rece. σύ 
τ᾽ Ἄρης πόλιν Κάδμου ἐπώνυμον Dindorf. alterum φεῦ delet Klau- 
sen. Ἄρης φύτωρ Weil 1925sq. φύλαξον πόλιν Blomf. 196. 
post φύλαξον deesse quid videtur Burneio. ἐνεργῶς olim Schuetz. 
197. Κύπρις τ’ ἀμοῦ γένους Lachmann. 128sq. σέϑεν . . γε- 
γόναμεν delet Herwerden. 199. ϑεοχλύτοισιν λιταῖς σ᾽ Enger. 
τηλεκλυτοῖς olim Heimsoeth. In scholio ἃς καὶ {πόρρωϑεν» ϑεὸς 
Weil. 1831. /4óxgoc MSchmidt. 19lsqq. xa? . . ἄναξ στρατῷ 

δαίῳ στόνων ἀϊτὰς γενοῦ: “αϑωΐς τε κούρα τόξον εὐτυκάξου olim 
Lowinski. 132. στρατῷ δαμέῳ olim Dindorf. ἀΐτας Stanley, 
ἀΐσας Schuetz, ἀστᾷ DBoissonade, δ᾽ dirae Francken, ἀπύᾳ Herm. 
στόχων ἄταις lacobs, ἀῦτᾶς στόνων GO W Schneider, (ocóvov xaz- 

παύτας olim, postea) στόνων ἀλλύτας ζἁμετέρᾳ πόλει Dind., στό- 
νων αὖ τίτας MSchmidt. 1829544ᾳ. στόνων τ᾽ αἰτία σὺ κούρα 
τόξον εὐτυκάξζου Lowinski, στόνων ἀυτᾷ. σύ τ᾽ ὦ “ατογένεια κούρα, 

Ἄρτεμε φίλα, τόξον εὐτυκάξου Bergk. 133. “Πατοιγένεια Klausen. 

σύ τ᾿ ὦ Πατωὶς εὖ τυχάζου Enger (εὖ τυχάζου Hartung cl. Hesych. 
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τυχάζεσϑαι: στοχάξεσϑαι). σύ τ᾽... χούρα, "Apcept φίλα, τόξον 

εὐτυκάζου Herm., σύ c ὦ φιλτάτα “ατογενὲς κόρα Διὸς, σὸν τόξον 
εὐτυκάζου Dind., σύ τ᾿ ὦ Πατωία χόρα τόξον εὐτυκάζου Wilde. 

ἐμπυκάζου olim Dindorf. 184 et 143. &7 87 Dind. 136. ὦ 
πότνε᾽ ἴϑε Διὸς παραγενοῦ δάμαρ Dind. 187. χνόαε Blomfield. 
188 omisit Burney. ὦ φίλα "Apcsp: olim Buecheler. 188 sq. 
omisit Dlomf. 139. 2 bis Herm. 140. δορυτένακτος recc. 
δ᾽ omittit rec. δοριτζακτα δ᾽ Meineke. 70 ἐπισείεται Heim- 
soeth. 142. ποῖ δὲ τὸ τέλος Blomf. ϑεὸς ἐπάγει Burney. ποῖ 

δὲ τέλος προβὰς ἐπάξε: 9eóc; Dind. 143 delet Blomf. 144. δ᾽ 
delet Butler. ἀχροβόλος ALudwig. ἄχροβ όλων ἐπάλξει Heimsoeth. 

ἐπ᾿ ἄλξεων GCW Schneider. 144 — 47. xóvafoc . . σακέων" 

áxpo[lóàov δ᾽. . Ἄπολλον ἐκ Διόϑεν ἀμφέπων Conradt. 145. ὦ 
φέλ᾽ "άπολλον, {ἔλϑ᾽ ἀρωγὸς πόλει Dind. 146 ante 144 repo- 
nebat Bothe. Post 146 lacunam indicat Dind., eui προμυχϑέ 
Cet (fortasse praeposito δεινὰ) tribuit ex Hesych. gl. προμυχϑέζει χαλ- 

χοδεσμῶν ὅπλων ἀντὲ τοῦ mpooycpíos, quam sie corrigit: προμυχ- 

Bite: γαλκοδέτων σακέων: πρόσω γωρεῖ γαλκοδέσμων ὅπλων. Idem 
olim δὲ προμυχϑέζεε post πύλαισε vel δεινὰ προμυχϑέζεε post πύλαις 

146 inserebat. 147. ἐκ διόϑεν Rob., ὦ Διόϑεν Heath. £x 4ιό- 

Bey {πέλοι vel {μόλοι vel ζέἐπαιτῶς Herm., xa? Διόϑεν (ἕν vel 
(ὃν vel xai (a0) vel xat {τὸν 4:όϑεν vel xai διογενὲς G C W Schnei- 

der, ᾧ ̓ στι Διόϑεν Enger, καὶ Διόϑεν (ἃς vel ἅτε Δ4ιόϑεν Prien, 
xai Διόϑεν (ὧδ Lowinski, za? Διὸς (ἐνδίδου» olim Buecheler, ἐκ 
Διόϑεν (uóloic) LKayser, καὶ Διόϑεν (ix) Wilde, xo: Δειόϑεν {γέ- 
νοιϑ᾽ ἁμετέρῳ στρατῷ» Dind., xe? Διόϑεν (£xyovov) Heimsoeth, 
xal Διόϑεν {δίδου» Paley. 148. (εἴη κραντὸν πολέμου τέλος 
IHHSehmidt) (μέλος Pauw). τέλος ἁγνὸν ἔν τε μάχαις Burney. 
ἄγων τέλος Blomf. ἐν μάχαις post caxéwov 146 transponit scri- 
bens σακέων ἐν ταῖς μάχαις Klausen. 148sq. ἐν μάχαις: σύ 
τε olim Herm. ἐν μάχαισι μάκαιρ᾽ Bothe, ἐν μάχαισι. σὺ μάκαιρ᾽ 
Wilde. ἐν μάχᾳ, στᾶσα, μάκαιρ᾽. . ὑπὲρ πόλεως Weil 149. σύ 
γε Enger. νῦν τε Paley, σὺ δὲ Huettemann. Ὄγκα delet Burney. 
Ὄγκα ὑπὲρ πόλεως Hermann, (Ὄγκα προπύργιος Newmann). ἤθε 

μάχκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὀγκαΐα, πόλεως von den Bergh. Ὄγκα πρόπτολις 
Donner, Ὄγκα ἄκρον πόλεως Buecheler, "Üyxa ἐπὶ πτόλεως (vel 

ἐπίπτολις) Heimsoeth, Ὄγκα πρὸ πτόλεως Menge, Ὄγκα προπόλεος 
Huettemann. 149sq. "Üyxa προφρόνως (vel Üyxaía πρόφρων) 
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ἑπτάπυλον πόλεως ἕδος ἐπιρρύου Dind. ^ Post 150 inserit 2 2 2 2 
Burney (135 — 148 — 144 — 150 statuens). 154. δορύπονον recc. 
155. ἑτεροφύλῳ Pauw. (ἑτεροφώνῳ μοι, postea) ἑτεροβάγμονε vel 
ἑτερορήμονε olim Herm., (ἑτερορώνῳ γε Dlomf), (βαρβαροφώνῳ 

CG Haupt, ἑτεροφώνῳ, o? vel ἑτεροφωνοῦντε vel ἑτεροφωνήτῳ vel 
ἑτεροφώνῳ τῳ GC W Schneider), ἐν ἑτεροϑρόῳ Hartung, ἑτεροϑρευ- 

μένῳ Heimsoeth. 156. παιδικὰς Dobree. 159. λυτήριος δ᾽ 
Bothe. 160. δέξασϑ᾽ Burges. 162. (μελόμενος ἀρήξατε 

CGHaupt). δ᾽ ἀρχέσατε Bothe, δ᾽ ἥξετε Herm., δ᾽ ἔλθετε Enger, 
δ᾽ ἄρξατε Lowinski, δ᾽ εἴρξατε (olim ῥύσιοι vel ῥύτορες) Prien. 
166. ἀρεστὰ Dind., χρηστὰ Moeineke. ἄρ᾽ οἴσεται (vel émapxéas:) 

πόλει σωτηρέαν Heimsoeth. 169. vae. M Schmidt. Etiam Pa- 
ley hue refert Hesych. ναύειν᾽ ἑκετεύεν. 170. εὐσοίᾳ A Nauck. 
171. φύλῳ (φέλῳ) pro γένει rece. τῳ γυναικείῳ φυτῷ Herm., ποτε 
γυναικείῳ γένει Dind., σοι γυναικείῳ γένει Hartung, πω γυναικεέᾳ 

φύτλῃ Heimsoeth. 172. οὐχ ὁμόρροϑον ϑράσος Heimsoeth. In 
scholio ἐν ἀϑορύβοις Weil, οὐκ ἀνεκτόν Francken. 174sq. δια- 
δρόμους βοὰς εἶσαι Lowinski. Post 177 lacunam explet versu 
τοίγαρ προρωνῷ πᾶσιν ἡσύχως ἔχειν Dind. (quattuor v. excidisse 

ex symmetrica ratione colligit Oehmichen). Versum (interpolatum) 

τοιαῦτα... ἔχοις ante 170 inserit Keck. τοιαῦτα δ᾽ ἐν (et cum 

rec. ἔχεις) Brunck, τοιαῦτ᾽ ἂν ἐν Wellauer. τοιαῦτά τοι. . ἔχω 

Lowinski. 178. εἰ δή cc . . ἐμῆς μὴ ἀκούσεται Heimsoeth. 
179. in scholio ἄχαφος Bothe, γένους γὰρ ὄντος ἑνὸς schol. rec., 
μηδὲν {δέκηςΣ» ἁμαρτάνειν Heimsoeth. 180. κατ᾽ αὐτοῦ gowía 

Heimsoeth. (βαλήσεται Stanley). 181. xal δημόλευστον οὔ ct 
Heimsoeth. 185 — 927. chorica coryphaeo tribuit Westphal, 

primam str. et ant. choro, secundam et tertiam »duabus ducibus 

chori« tribuit Droysen, strophas coryphaeo, antistrophas parastatae 

dat Muft. 187. ὄττοβον ὄττοβον recc., ὄτοβον ócofov vulgo. 

187sq. ὄτοβον (óy£wvy εὖτέ τε yotwxec ἔχλαγξαν MSchmidt. τε 
omittunt recc. 188. ὁλοίτροχοι rec., ἑλέκτροχοε A Ludwig. 
188sqq. ἑλικότροχοι ἱππικῶν τ᾽ εὐτύκων πηδαλίων ξυγὰ στομέδες. 

πυριβρεμέται χαλινῶν Lowinski. 189. ἱππικόν τ’ εὔπνοον Bothe, 
ἱππικῶν τ᾽ αὖ χνόον Eble. πωλικῶν Heimsoeth. ἀγρύπνων Seidler, 
ἀπύαν. vel Xo» Paley. 190. διαστόμια Schuetz, δία στόμια Lach- 
mann, διὰ στόματα E AlAhrens, δία στομίδες Weil. 191. πυ- 
ριβρεμετᾶν ex Hesych. πυρεβρεμέτας ὃ χαλινός" Τιμαχίδας δὲ ἥτοε 
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ὁ πυρὲ βρέμων ἢ διὰ πυρὸς βρέμοντος γεγονώς Dind. 192. (τί 

δ᾽ οὖν vel potius) πῶς οὖν Blomf. ἀρά γ᾽ εἰς recc. 194. πον- 

τέοες ἐν κύμασι Prien, ποντέῳ προσπτύγματε Lehrs, ποντέῳ χκυκή- 

pacc M Schmidt, ποντέῳ κλυδωνέῳ Weil, ποντέου πρὸς κύματος Heim- 

soeth, ποντέῳ προσκλύσματε Lowinski, ποντέοισε κύμασι Kirchhoff. 

196. ϑεοῖσι πέσυνος Seidler. 196sq. ϑεοῖς πέσυνος ὅτε νιφράδος 

ἀπ᾽ ὀλοᾶς (vel νιράδος ὀλεϑρέας) Dind. 196sqq. ϑεοῖς πέσυνος, 
νιράδος . . βρόμος ἣν πύλαις H Voss. 197. {ἅτε νιφάδος Herm. 
λιϑάδος Naber. ὀλοὰ olim Herm. 197sq. ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφάδος 

2 ἐν πύλαις νιρομένας βρόμος Burney, ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφομένας νιφάδος 
ἦν βρόμος ἐν πύλαις MSchmidt, ó δὲ νιράδος ὅτ᾽ ὀλοᾶς νιφόμενος 

βρόμος ἐν πύλαις Weil. 
200. zóAe: Bothe, πόλεος Wellauer. 203 sq. εἴπερ ϑεῶν τάδ᾽ 

ἐστίν: ἀλλὰ καὶ ϑεοὺς αὐτοὺς ἁλούσης xcé. Burges, e? γοῦν τάδ ' ἔσται 

πρὸς ϑεῶν- ἀλλ᾽ οὐ .. λόγος; Francken, xai γὰρ τάδ᾽ (vel τόδ᾽ 
ἔσται πρὸς ϑεῶν, ἐπεὲ ϑεοὺς | ἕδρας ἁλούσης Dindorf. ἀλλ᾽ οὐ ϑεοὺς 

λόγος; Muretus, ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς τὰ τῆς olim Herm., ἀλλ᾽ οὖν 
ϑεοὺς αὐτοὺς Schuetz, ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς πύργους sive τοὺς τῆς ἁλού- 
σῆς γῆς πόλιν λιπεῖν lacobs, ἀλλ᾽ αὐτέκα | ϑεοὺς τοὺς Wellauer, 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς ὅρους Winckelmann, xoi γὰρ ϑεοὺς αὐτοὺς Hartung, 

ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς ναοὺς Frey, ἀλλ᾽ οὖν ϑεοὺς Τροίας .. ἐκλιπεῖν Prien, 
τοὺς γὰρ ϑεοὺς ναοὺς Muff, fort. οὕσπερ νεὼς αὐτοὺς. 205. ἐμὴν 
recc. 206. (εἰσέδοιμε Brunck). 20'7sq. xai στρατοῦ δαπτο- 
μέναν mupi δαΐου (δαϊοῦντος) Prien. ἀστοδρομουμέναν . . στρατὸν 

τυφόμενον Meineke, ἀστυχρατουμέναν . . σταϑμὸν τυφόμενον Heim- 

soeth. 208. πυρὲ δαΐῳ πᾶν (et 215 dvop9o?) Enger. δάῳ Durney. 
210. εὐταξίας Paley. In scholio τινὲς . . πράσσειν secludit Oberdick, 
τινὲς δὲ ἀντὲ τούτου εὖ πράσσειν conicit Heimsoeth. 210 54. εὐ- 

πραξίας γάρ ἐστιν ἣ πειϑαρχία μήτηρ γυνὴ σωπηρός MSchmidt. 211. 
γονῆς σωτῆρος Herm., τύχης σωτῆρος Ritschl et olim E AIAhrens, 
γονῆς σώτειρά 9' Hartung, γαληνοτηρὸς anonymus (H.), Διὸς ϑέ- 
λοντος Lowinski, μόνης σωτῆρος Oberdick, ὀνησίδωρος Heimsoeth. 
γύναι: σωτῆρος ὧδ᾽  Welcker, κυβερνητῆρος ὧδ᾽ Weil. 212. 
ἔστε ϑεοῖς δέ γ᾽ Blomf. 218. τ᾽ ἂν GCW Sehneider. ἀμάχα- 
vov Blomf. κακοῖς τὸν παναμάχανον ΝΜ Schmidt. 918 sqq. κάστιν 

ὅτ᾽ ἐν κακοῖς xal τὸν ἀμαχανοῦντ᾽ ἐκ γαλεπᾶς δύας ὑπέρ v .. 
νεφελᾶν ἀρεῖ Heimsoeth. 214. ἐκ χαλεπᾶς Ald., παγχαλεπᾶς 

olim Schuetz. 218. κρημνάμενον νέφος Burney. σαοῖ Herm., 
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φέρει Lindau, ἀνορϑοῖ olim Prien, ὀϑρεῖ LKayser, ὁδοῖ Oberdick. 
216. τόδ᾽ Blomf. 219. διαὶ ϑεῶν πόλιν τε Herm. διαὶ ϑεὸν 
Meineke. 220. δυσμενέων τ᾽ Weil ἀποστέγοι Blomf. 222. 
τιμᾶν σϑένος Oberdick. In scholio ὑμᾶς ποιούσας Paley. 224. 
er , Ye ἃ ΄ , e 

ἔχῃλος recc. 225. ποτάνιον κλύουσά ys πάταγον ἅμα Heath» 
4 , 2 » b] , » e , . 

πρόσφατον xàóouc ὕὅτοβον ἀρτίως (vel ὄτοβον ἅμα φόβῳ et in v. 

proximo ταρβοσύνῳ ποδέ) Brunck, zocafwov κλύουσα πάταγον μέγαν 

vel ποταένεον κλύουσ᾽ ἄμμιγα πάταγον ἅμα Seidler, ποτανὸν κλύουσά 
΄ σ T m ΄ ΄ σ 

γε πάταγον ἅμα MH Voss, χλύουσα πάταγον ποταίνεον ἅμα Blomf., 

ποτανῶν (vel ποταινῶν) κλύουσα πατάγων ἅμα Bothe, ποταίνιον κλύ- 

ουσα πάταγον ἄμαχον Lobeck, ποταΐνεον ἅμα κλύουσα πάταγον vel 
πάταγον ἄμμιγα κλύουσα ποταένεον Lachmann, πτοαλέων κλύουσα πά- 

ταγον ἅμ᾽ ἐνεὰ Lindau, πάταγον ἄμμιγα κλύουσα ποταίνεον Hartung, 
τότ᾽ ἄνιον κλύουσ᾽ ἀνάμιγα πάταγον, postea διάδρομον κλύουσα κτέ. 

Lowinski, ποταινὸν κλύουσα πάταγον ϑάμα IH H Schmidt, ποτέρατον 
χλύουσα πάταγον ἀναμίξ Heimsoeth, ποτανὸν κλύουσ᾽ ἀνάμιγα πά- 

cayo» Oberdiek. πάταγον ἄμιγα (vel ἄμιγδα vel ἁμαρτᾷ) GOW 

Schneider. 226. ἐς σχυπᾶν rec., ἐς σχοπέαν rec. τάνδε ποτὲ 

σκοπάν Herm., τάνδ᾽ ἐς ἄκραν σχοπάν Prien, τᾶνδ᾽ ἐς ἀκροσχοπᾶν 

Heimsoeth, τάνδ᾽ ἐς ἄκραν, ϑεῶν Weil. 226sq. τάνδ᾽ ἐς ἄχραν, 
πολυτέμιον ἕδος Wieseler. 228. ϑανόντας Heimsoeth. 229. ἀν- 
τιάξετε Lowinski. In scholio (Zu) τῷ ϑρηνεῖν Paley. 280. τού- 

τοις Hartung, κοινῷ Weil βόσκεται βοσχκήματε Heimsoeth. φόβῳ 

Ald., »lege φορβῷ i.e. eopf9z« lacobs, νόμῳ scholiasta legisse vi- 

detur Paleio. 281— 49. choricas partes singulis choreutis tri- 

buit Droysen. 2383. δῆϑεν recc. πόλισμ᾽ ἀτηϑέν Bothe, πόλισμα 
γήπεδ᾽ Hartung. νέρϑεν ANauck. δαΐων χυκλουμένων Lowinski. 
κυκλούμενον rec. 285. ἀραγμὸς ἐν Brunck. 287. ϑεῶν 
ξυντέλεια Weil, ὦ Ζεῦ τέλειε Meineke. 939. ϑεοὲ πατρῷοι 

Heimsoeth. 940. κἀμὲ καὶ σὲ xal πόλιν recc. αὑτὴν σὺ δουλοῖς 

Butler, σαυτὴν σὺ δουλοῖς Burges, αὐτήν σε δουλοῖς Paley. αὐτὴ σὲ 
δουλοῖς κἀμὲ καὶ πᾶσαν πόλιν Blomf. 241— 45 sic: 241. 244. 

245. 242. 243 disponit Prien. 248. ἄνδρες recc. ἢν ἁλῷ 

Porson, ὧν γ᾽ ἁλῷ Coenen. 244. πόλιν στένεις Pauw, πολυστο- 
μεῖς Blomf. 246. ἂν δοίης Heimsoeth. 947. οἴσομαι rec. 

et Pauw. 250. in scholio δυσφήμως schol. rec. 251. οὖσ᾽ 
αἰαγμάτων M Schmidt. 259. τὰ πόρσω vel τὰ μάσσω Heimsoeth. 

254. ἱρὸν Dind. 956. πολεμίων rec. (λύσιν τε πολεμίων φόβου 
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vel ϑάρσος φίλοισι, πολεμέου λύσιν φόβου repudians) δεινὸν φέλοις 
λύουσα πολέμιον φόβον Heimsoeth. φρέλοις φύουσα Wakefield. φέ 

λοις διδοῦσα. πολεμέοις φόβον Lowinski. 25θ54ᾳ. (ϑάρσος φέ 
λους λύσουσι πολεμέων φόβων olim, postea) ϑάρσος φίλοις αὔουσα 
.. φόβον" λέγω δὲ .. πολισσούχοις ἐγὼ . . δέρκης τ᾽ ἐπόπταις τοῖς 

τ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ϑεοῖς M Schmidt. Post 968 defectum quinque 
versuum indicat deletis v. 259 — 63 et 265 Dindorf. 259. 4ío- 
κῆς τε πηγῆς (πηγῆς recc.) τοῖς τ’ ἀπ᾽ ᾿Ισμηνοῦ λέγω Heimsoeth, 
ναρᾶς τε Δέρκης (Aesch. fragm. 338 N.) δ᾽ ἀπ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω Weil. 
τούς τ᾿ ἀπ᾿ Ἰσμηνοῦ Pauw, τοῖς τ᾽ ἀπ᾿ Ἰσμηνοῦ Wakefield, ὅδατέ 
τ᾽ Ἰσμηνοῦ Geel, ὕδασέ τ᾿ ᾿Ισμηνοῦ LDindorf, ὕὅδατά τ᾽ Ἰσμηνοῦ 
WDindorf, οὔϑατ᾽ Ἰσμηνοῦ Lowinski, γὔδατ᾽ Ἰσμηνοῦ Kirchhoff. 
Ἰσμηνοῦ πόρου Paley. 261sq. αἱμάσσοντά 0" . . ταυροκτονοῦντά 
$^ οἷσιν Wakefield. 261— 66. λάφυρα δάων δουρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς 

δόμοις στέφω πρὸ ναῶν, πολεμέων ἐσθήματα. τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου xcé. 

(ceteris deletis) olim Dind., μήλοισιν.. ϑεῶν καὶ βουϑυτοῦντας .. 

ἐπεύχομαι ϑήσειν πρόναα πολεμίων ἐσθήματα λάφυρα δᾷάων δου- 
ρίπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. τοιαῦτ᾽ χτέ. (v. 205 deleto) Enger, μήλοι- 
σιν αἱμάσσων τόϑ᾽ ἑστίας ϑεῶν | ϑήσειν τροπαῖα δαΐων (ϑήσειν ϑα- 

γόντων δαΐων ORibbeck) ἐσϑήματα, στέφων λάφυρα δουρίπηχϑ᾽ 
ἁγνοῖς δόμοις. | τοιαῦτα {τἀμὰ προσδέχοινϑ᾽ ὁρκώματα. σὺ δ᾽ οὖν 
ἐπεύχου κτέ. Ritschl, μήλοισιν .. ϑεῶν, ταυροχτονοῦντας ϑύεσιν ὧδ᾽ 

ἐπεύχομα: ϑήσειν: τροπαῖα πολεμίων δ᾽ ἐσθϑήμασε στέφω πρὸ ναῶν 
δουρέπληχϑ᾽ . . δόμοις. τοιαῦτ᾽ χτέ. Lowinski, στέψω τροπαῖα πο- 

λεμέων ἐσθήματα. λάφυρα δαίων δουρέπηχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις. τοιαῦτ᾽ 

«τέ. (v. 261—3 deletis) Bernhardy, μήλοισιν αἱμάσσων ἐφεστέους 
μυχούς, | ταυροκτονῶν τε δαΐων ἐσθϑήματα | οἴσω λάφυρα δουρέληφϑ'᾽ 
ἁγνοῖς δόμοις. | τοιαῦτα δρᾶν ϑεοῖσιν ὧδ᾽ ἐπεύχομαι. | σὺ δὲ πρό- 
σείπε μὴ φιλοστονοῦσά νιν Heimsoeth, μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας 

λεὼν | ϑύσειν τροπαῖα, δαίΐων δ᾽ ἐσϑήματα | λάφυρα ϑήσειν Ooupt- 

ληφρϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις | στέφος πρόναον: ὧδ᾽ ἐπεύχομαι ϑεοῖς. {τοι- 

«4:00! ἐπ᾽ εὐχαῖς μὴ φιλοστόνως ϑρόεε Weil, μήλοισιν αἱμάσσοντας 
ἑστίας ϑεῶν στέφειν τρόπαια πολεμέων ἐσϑήμασε. versibus 266 — 8 
post 256 transpositis, Paley, μήλοισιν αἱμάσσοντά μ᾽ ἑστίας ϑεῶν 
ϑήσειν τρόπαια δουρέπληχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις χτέ. EDietrich, μήλοις 
σιν... ϑεῶν  ϑήσειν λάφυρα, δαΐων δ᾽ ἐσϑήματα | στέφω πρὸ ναῶν 
δουρέπληχϑ᾽ xcí. olim W., μήλοισιν. . ϑύσω τροπαῖα, δαΐων δ᾽ 
ἐσθήματα στέφω λάφυρα δουρέληφϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις" σὺ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεύ- 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 5 
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yo» χτέ. 5 Teuffel. | 2692. ταυροχτονοῦντας πᾶσιν, nisi potius 261 
delendus sit, Blomf. ταυροχτονοῦντάς $' οἷσιν ὧδ᾽ Bothe, ταυροκ- 
τονοῦντάς δ᾽ ἡμᾶς ὧδ᾽ Hartung, ταυροχκτονοῦντάς τε σφιν ὧδ᾽ 

Prien. 263 delet Bothe. στέφειν πρὸ ναῶν πολεμέων ἐσϑή- 
ματα (deleto v. 265) Blomf. 263 — 65. ϑύσειν τρόπαια, δαΐων 

δ᾽ ἐσϑύήματα | στέφω πρὸ ναῶν Ooupínyy0' ἁγνοῖς δόμοις Herm., 
ϑήσειν τρόπαια, δαΐων δ᾽ ἐσθήμασι στέφω προνάων δουρέπηχϑ᾽ ἄγ- 
νοὺς δόμους Keck. 264. δήων Dlomf. δουρέληφρϑ᾽ Porson. 
δουρέπληχϑ᾽ ἁγνοῖς νομοῖς Lowinski. 264sq. δαΐων δ᾽ ἐσϑή- 
μασι στέφω προνάων δοῦρα πήχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις Wieseler. 265. 
στήσειν, nisi post ϑήσειν τροπαῖα 263 lacuna statuenda sit, Francken, 
στέφειν Hartung. προνάων πολεμέων ἐσϑήματα Bothe. 266. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐπεύχου M Schmidt. 267. (χάἀκόροις. postea) χά- 

γρύπνοις Heimsoeth. 268. ἐχφύγῃς Stanley (μὴ ᾿κφύγῃς Ab- 

resch). 269. δ᾽ ἐπάρχους Canter, μὲν ἄνδρας Valeken., δέ 
γ᾽ ἄνδρας anonymus (in marg. Ald.) et Burton, δ᾽ ἔτ᾽ ἄνδρας 

Hartung, δὲ φῶτας repudiat Heimsoeth, coniecit M Schmidt. 271. 

ἑπταπύργους Heimsoeth. 972. ἀγγέλου recc., yp. ἀγγέλων rec. 
Seholiastam συχνοὺς legisse arbitratur Francken. 918. . fort. 
λόγων. 274sqq. hemichoriis alternantibus (A 274, B 282, A 288, 

B291, A299, B 305, A308, B 313, A317, B 320, A325, B 329, 
4332, B 335, A338, B344, A347, B 350) adsignat Westphal. 

Strophas et antistr. alternantibus hemichoriis tribuit Oberdick. 

975. xpaOíac olim Herm., χάρξας Dind. 975sq. δὲ Κηρὸς.. 
ταρβεῖν Lowinski. 976. ταρβῶ rec. 978. δράχοντά γ᾽ 
Heath. ὥσπερ τέκνων Rob. 9'78sqq. ὑπερδέδοιχ᾽ οἷά τις τέκ- 

γων λεχαέίων δράκοντος δυσευνάτορος M Schmidt. 279. in scholio 
οἷον τὸν . . μένοντα. . δυνάμενον Herm. 979sq. λεχέσσιν 
H Voss. 2980. δυσευνάτορα Schuetz. 280sq. δυσευνάτορ᾽ 

ἄταν τροφὸς Lachmann. 281. (πάντρυφος olim Stanley). 982. 
πύργοις Hartung. 983. πανδημὲ Ald. πανδαμὲ πανομελὶ Blomf. 
284 delet Hartung. 2986. πολῖταε Buecheler. 988. παντα- 

χῶς, Διογενεῖς Prien. Zóyvaco. C G Haupt, δέος Hartung. 289. 

ὦ ϑεοὶ recc. ϑεοί delet GC WSchneider. xe? στρατὸν delet 
Paley. 290. ῥύεσϑαι Paley. 292. (ἐχϑέστοις Pauw, τοῖσδ᾽ 

ἐχϑροῖς Heath), (δηΐοις Butler), (δαΐοις H Voss), ἐχτόποις Prien, 

ἐχϑέμοις Kvieala, ἀντίοες (quod repudiavit Prien) Heimsoeth, ἀλλό- 

ϑροις Weil, ἐνστάταις Oberdick, ἐλλέροις M Schmidt. 293. ἐέξα- 
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φέντες Herm. 296. in schol. fort. τῆς ὑγρασίας δεσπότης. 

299. πρὸς ταῦτ᾽ olim Herm. (i$ Brunck). 
|. 9801sq. πύργων ῥίφοπλον ἄταν Hartung. 302. (ἄταν vel 
potius) xáxa», ῥίφοπλον Herm., νόσον (vel νοῦσον) ῥίφοπλον Dind., 

᾿αἰχμὰν ῥίφψοπλον EAIAhrens, Ἔριν, ῥίφοπλον Francken, χοινὰν p 

᾿φοπλον olim Heimsoeth, αὐτορίφοπλον (vel αὐτορρίψοπλον) scholiasta 
legisse videtur Paleio, κάρτα ῥέφοπλον MSchmidt, φύζαν ῥίφψοπλον 

Oberdick. 903. ἄρασϑε Naber. 904. τοῖσε Blomf. 304sq. 

τοῖς δὲ πολίταις πόλεως γένεσϑε ῥυτῆρες olim Herm. 305. πό- 
λεο e W Hirschfelder. τῆς πόλεως (ἔπιτεΣ ῥυτῆρες H Voss. xai 

€ {τ᾽ ἔστεν ῥυτῆρες Lachmann xai ῥυτῆρες πόλεως Dothe. 
τῆρες (yévso0' y Burney, ἐρυτῆρες CGHaupt, ῥύτορες (ἔλϑετ᾽") 

Dind. 306. Lacunam post εὔεδροι indicavit Herm., zpezco 
supplet Prien, στρατοῦ Lowinski. τε delet Paley. στάϑητ᾽ {εὺ- 

πιϑεῖςΣ Heimsoeth. 308. πόλιν oup! ὠγυγίαν H Voss. 309. 
"Aio: rec. 911. πεδόϑεν (olim xacáxpac) Heimsoeth. 314. 

8 ὃ hic et 326 delet Hartung. 915. πλοχάμῳ Pauw. Duo scholia 

ἱππηδὸν . . πλοκάμων. — ἐππηδόν: μετὰ ἀνάγκης κτέ. discernit Pa- 
ls. 917. yog Pauw. δὲ xal xsvouuéva (et 329 καπνῷ δὲ) Herm. 

9l7sq. πόλις λαΐδος, ὀλλυμένα, μιξόϑροος Schuetz. 918. ὀλομέ- 

νας Blomf. 919. βαρε a τίς . . προταρβῶν Hermann. zpocap- 

fs? Schuetz. 390. (δ᾽ ἀρτινύμφοις vel) γάρ τι κόραις Schuetz, 
ἀρτιτρόφοις Schneider, γάρ τὸ ῥοπαῖς Bessler, ἀρτιχρότοις Meineke, 
ὠμοδρόποις ἀρτιτρόπων vel Gcrm ὠμοδρύποις Ritschl, ἀρτιδρό- 
πων ὠμοδρόποις Prien, doc τιδρόπ τοῖς ὠμοδρόπως Lowinski, ὠμοδρό- 
ποις ἀρτιδρόπων EbDietrich. ὠμοδρόπον Weil. In scholio τραπεί- 

σας (ἀπὸ τῆς et mox ὠμοδρόπων: τῶν .. ἥβην. — πρὸ. . γάμων 

Paley. 320sq. χλαυτὸν δ᾽, ἀμφὶ τόπους ὠμοφρόύόνων δοχέμων 

προπάροιϑεν x-í. Hartung, κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιδρόποις ὠμοτρόπων προ- 

πάροιϑεν διαμεῖψαι MSchmidt, κλαυτὸν δ᾽ ἀστυδρόμοις ὠμόδροπον 
γονέων προπάροιϑεν κτξ. Herwerden. 390sqq. χλαυτὸν δ᾽ dp- 

΄ , Ww ^ ΄ Y eA z 
τειτρόποις ὠμοδρόπους .. δουλείας στυγερὰν ὁδόν Heimsoeth. 991. 

γομέων ALudwig. 329. ὁμωΐδων Oberdick. χλημάτων τρυγε- 
ρὰν δρόσον olim W. στυγερῶν Meineke. 323. τί γάρ; φϑέμε- 
vóv τοι Dlomf. τί γάρ; rcov τὸν πρὸ λέγω Burgard. πρὸ λέγω 

Hoelzlin. 925. εὖτ᾽ ἂν πόλις Brunck. 826. δυστυχῆ γε 
Brunck. πάσχες (rec. et) Schuetz. 398. τὰ δὲ xai πυρφορε 

rec. φονεύει ϑ᾽, ὁ δὲ πυρφορεῖ Burgard. πῦρ φορεῖ Enger, πυρ- 
ΡῈ o 
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πολεῖ vel τύφεται Heimsoeth, πῦρ ῥοφεῖ Oberdick. 330. μαινό- 
μένος ἐπιπνεῖ Blomf. δὲ πιτνεῖ recc. 332. ἀνὰ στεινὰ Weil. 
πρὸ τέ τθ00., πρότε δ᾽ Herm. 99254ᾳ. ἀν᾽ ἀστούς, προτὲ δ᾽ ὁρ- 
χάνα πυργῶτις ζκορυστᾶν» Oberdick. ποτὲ δὲ πτόλισμ᾽ Pauw. πυ- 

ρῶτις Pauw, πυρώδης Ἡο55. προτέ 8' ὁρχάνᾳ πυργωτᾷ Ritschl, 

προτέ 9" ópxáva» πυργῶτιν Heimsoeth, ποτὲ πτόλιν δ᾽ ὁρχάνα πανα- 

γρῶστις Weil. 994. ἀνὴρ ζὑπὸΣ δορὶ Rob., ἀνὴρ ζὑπὸΣ δόρει 
Bothe, ἀνὴρ, ὑπὸ (08) δορὲ C G Haupt, ἀνὴρ δόρει Passow et Ritschl, 
ἀνὴρ (dugl) δορὲ Herm., ἀνὴρ (Gp) ἄορι GO W Schneider, ἀνήρ τε 
(olim σὺν vel àv) δορὲ Prien, ἀνὴρ (zsp?) δορὲ Meineke, (xac) 
ἀνὴρ LKayser, ἀνὴρ {στὰς δορὲ Dindorf. ἀνὴρ δουρὲ (xaca) xatyecat 
Paley. δούρατι Enger. 334 et 346 sedes permutare iubet Blomf. 

335. raya Schuetz. 9597. ἀρτιτραφεῖς Blomfield. ἄρτε βρεφῶν ϑρέ- 
μονται Schuetz, ἀμφὲ βρεφέων βρέμονται Hartung. 9398. διαδρόμων 

Βομαοίζ, διαδρομαῖς Paley. In scholio (75 οἷον Pauw, 7) pro οἷον ex 
schol. rec. Heimsoeth. ^ 342. (λελημένοι Hartung). — 842sq. λελιμ- 
μένοι | τῶν (τοῖς Prien) ex Herm. 949. τέ μ᾽ ἐκ olim Schuetz, 

zo? ἐκ LKayser, o? ἐκ Enger, τέ δ᾽ ἐκ Heimsoeth, τίς μ᾽ ἐκ 
5 

Menge. τίς ἂν τῶνδ᾽, εἰκάσαι, λόγος πάρα; Hartung. λόγοις Blomf. 

344. γαμαὶ Durney. 945. χυρούσας Heath, τρεούσας Pauw, 
προκυρήσας (olim χυρέας) Weil. 945sq. χυρήσας πικρῶν ὄμμα 

Wellauer, κῦρσαι πικρὸν ὄμμα Passow, χυρήσας πικρόν γ᾽ ὄμμα , χῦρ ρὸν ὄμμ , xupí póv γ᾽ ὄμι 
Herm., χύρσας πικρὸν ὄμμα Ritschl, πικρόν γ᾽ ὄμμα κύρσας olim 2: Up | up. ΧΟ aed: p 
Prien, χυρήσας πέκρ᾽ ὄμμα Enger, χυρήσας πικρῶν ὀμμάτων Har- 

tung, χυρήσας πικρωποὺς ϑαλαμηπόλους Heimsoeth. xoà» ὄπα 
Meineke. χέλωρας, πικρὸν δ᾽ ὄμμα {τάκε ϑαλαμηπόλων Oberdick. 
346. ὄμμασιν olim Weil. τῶν» ϑαλαμηπόλων Arnaldus, (Zezuov) 
ϑαλαμηπόλων Dind., ταμιῶν ϑαλαμηπόλων LKayser. 949. ἴῃ 
scholio altero ante πολεμοῦσιν supplet συντόνως schol. rec., συνε- 

χῶς Sorof, legendum vero τούτους γὰρ ῥόϑιά φησιν, ἐπειδὴ πολε- 
μυῦντες {συνεχῶς κινοῦνται" προσέϑηχκε δ᾽ ἐπέτηδες τὸ οὐτιδανοῖς, 

οἷον ἀχρείοιςΣ τὰ γὰρ κύματα xcé. cfr. schol. recc. 960. κοι- 
νοπήμονες Rob. 350 sq. ὃμ. δὲ νεαροπήμονες λέχος | τληπαϑοῦ- 

σιν αἰχμάλωτον Heimsoeth, ὃμ. δὲ καινοπήμονες λέχος τλημόνως ποτ᾽ 

αἰχμάλωτον Oberdick. νέαν vel νεοτλάμον᾽ C G Haupt. 950 sqq. 

Op. δὲ κοινοπήμονες νέαις τλημόνεσσιν αἰχμαλώτοις ἀνδρὸς εὐτυχοῦν- 

τος, αἷς olim Weil. 951. τλήμονες εὐνᾶν αἰχμαλώτων Scaliger. 

τλάμον᾽ εὐνὰν olim Herm., τλήμον᾽ αἶσαν olim, postea τλαταὲ εὐνὰν 



AD SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 69 

Prien, τλήμον᾽ ew» Lowinski, τλήμονες (vel τλήμοσιν) μὲν Enger. 
τλήμον᾽ εὐγὰν εἰσάγονται LKayser. 351sqq. τλήμον᾽ (τλᾶσαν 
Hartung) αἰχμάλωτον εὐνὰν δυσμενοῦς ὑπερτέρου ἀνδρὸς εὐτυχοῦν- 

vog: ὥστ᾽ (vel ὧν) ἐλπές Blomf., τλῆμον aiaw αἰχμάλωτον ἀνδρὸς 
εὐτυχοῦντος, ὡς δυσμενοῦς ὑπερτέρου, ἐλπίς ἐστι xcé. Herm., τλη- 

μόνεσσιν αἰχμάλωτον ἀνδρὸς ἐντυχόντος ἐς δυσμενῶν ὑπερτέρων 
ἐλπίς ἐστι χύντερον τέλος μολεῖν Prien, τλάμονας δέ i αἰχμάλωτον 

. ὥς δυσμενῶν ὑπερτέρου χτέ. ALudwig. 352. εὐτυχοῦντος" 

αἷς Butler. 5854. fort. ἐλπὶς αἷσι, --- κύντερον Enger. 858. ἀχ- 
λαυστὸον Burney, πολυκλαύτων Blomf., πανοέχκτων Heimsoeth. ἀλγέων 
ἀπαλλαγήν Hartung. In scholio ἀλεξητεκόν Abresch. 356 — 61 
omnes coryphaeo adsignat Kirchhoff. 358. διοικῶν Stanley. 

ποδοῖν Dind. 360. εἰς ἀροτέκολλον anonymus (apud Burtonum), 

ὡς ἀρτέχολλον olim Blomfield. εἰς ἀρτέχολλον . . λόγον πάρα olim, 

nune ὥστ᾽... μαϑεῖν Dindorf. εἶσ᾽ ἀρτικόλλως vel εἶσ᾽ ἀοτέίχολλος 
scholiasta legisse videtur Paleio. 9860 5ᾳ. εἰς ἀρτεικόλλωνἀγχεβλὼς 
λόγων μάϑην: σπουδὴ δὲ καὶ τῷ, δεῦρ᾽ ἀπαρτίζειν πόδα M Schmidt. 

361. οὐ καταρτέζει recc., οὐ. καταργέζεε olim Herm., τοῦ. συγκαταρ- 
ve: Dind., οὐκ ἄγαν ἵζει L Schmidt, εὖ καταρτίζει Weil. 9602 

— 668. Duobus primis nuntii versibus tamquam prooemio separatis 

septem eius sermonibus Eteoclem septies totidem versibus respon- 
dere statuit Ritschl. Idem undecim versibus deletis, triginta uno 

suppletis primo pari tribuit 20 v., tribus proximis 15, quinto 27 

(Keck 25), sexto 29 (Keck 30), septimo 24. Eandem sententiam 

persecutus Prien tredecim versibus expulsis, septendecim suppletis 

hos numeros efficit: I 20, II 15, III 15, IV 14, V 24, VI 29, VII 22, 

Dindorf hos: I 20, II 15, III 15, IV 14, V 21, VI 26, VII 21, Weil 
hos: I 20, II 15, III 15, IV 20, V 29, VI 29, VII 24, Westphal hos: 

1110-10; 1L10-1-5, HI 8-8, IV 8-E10, V 121-12, VE 12-ETET- 75 
VII 114 11 (praemissis duobus nuntii, subsequentibus duobus Eteo- 

clis versibus). 363. (τοῖς ἐν Hartung). ἔσπαχεν πάλον Her- 

werden. Versum delet Prien. 365. μαιμᾷ, πόρον Heimsoeth. 

366. γίγνεσϑαι Naber. 967. χεῖνος δὲ Heimsoeth. 367 sq. 
delet A Ludwig. 368. μεσημβρινῆς .. ὡς Ἄρης ALudwig. dx- 

τῖσιν vel αὐγαῖσιν Hartung. 969. ϑείνει τ᾽ Hartung. 372. 
€ τῷ vel δὲ τοῦ recc. δέ co: Pauw, δέ που Weil, δ᾽ ἴσον M Schmidt. 

979. γαλχήλατον anonymus. 975. φέγγονδθ᾽ Pauw. ἐν ἄστροις 
Hartung. 978. ὑπερχόποις Blomf. 379. xoà παρ᾽ GOW 
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Schneider. βοῶν (vel og) - . μάχης. ἐρᾷ, nisi potius versus de- 
lendus sit, Prien. μάχης δ᾽ Brunck (ex rec). 380. κατασϑ- 
μαίνει, μένων Rob., κατασϑμαίνων βρέμει (et χαλινῶν δ᾽) Schuetz. 
981. ἐρίων μένει recc., ὁρμαΐνει κλύων Tyrwhitt, ὀργαίνεε μένων 
Herm. , εἴργεται κλύων Frey, (óppà μώμενος Lowinski), ἀχταίνει 
κλύων Heimsoeth, ὀρϑίαν κλύει Weil. Versum delet Prien. In 

scholio ὅτε εἴργεται schol. rec., εἰ εἴργεται Vahlen, seiungenda po- 
tius verba e/ysco: . . ἐπιβάτου et ad interpretationem verbi quod 

opinabantur μένες referenda. 382. in scholio verba προΐστασϑαι 
τῆς ἐγγύτητος ταύτης utrum ex τίς ἐγγυητής ad φερέγγυος adscripto 

corrupta sint an hoc ipsum φερέγγυος genetivum ab ἐγγύς forma- 
tum nonnulli putaverint dubitat Paley, τῆς πύλης ταύτης Kirchhoff. 
385. in scholio ἐὰν 4 γενναῖος Dindorf. 4Aleaei versum & μὴ ἄρα 
ὃ φέρων αὐτὰ ἀνὴρ ἢ γενναῖος opinatur Paley. 387. εὖ λέγεις 
Keck. In scholio προμαντεύσεται Paley. 389. 7 "voía vel 7 
᾽γνοία recc., ἐννοίᾳ vel ὑπονοίᾳ Blomf, ἀγνοίᾳ Schwenk, εὐνοίᾳ Do- 
bree. οἷα πείσεται Dind., εὐνοίᾳ ϑεῶν MSchmidt, ἐννοεῖν τινε Kvi- 

cala. 391. ὑπέρχοπον recc. 3929. ὀρϑῶς γ᾽ rec., ὀρϑῶς 

τ᾿ HVoss. 893. καὐτὴ xac αὐτοῦ δῆϑ᾽ ὕβρις μαντεύσετα: 
olim Schuetz. μαντεύεται recc. quod tuetur Keck. 3895. τῶνδ᾽ 

Grotius. 396. αἰσχύνης Door Lindau. Versui 898 prae- 

seripsit m! aliquid quod non liquet. Vitelli legit ὡς y, iuit fort. 

ὡραῖον. 999. σπαρτῶν γὰρ ἀνδρῶν (σπαρτῶν ἀπ᾿ ἀνδρῶν Keck) 

Ritschl, qui 399 — 401 post 403 transponit (ut anonymus apud 

Prienium). 

. 409. δέχῃ. (δίκῃ Turn.) . . κάρτα νῦν Blomf. ὅμαιμον olim 

Schuetz. 404 —617. choricas partes hemichoriis tribuit CG 

Haupt. — 405. δίκαιος Porson, δικαίας olim Dind. 407. ὑπὲρ 
φίλων ἐμῶν Rob., ὑπερφέλων Pus φίλων ἐμῶν Butler. 411, ἄλ.- 
λου rec. In deg παραλείπῃ δὲ τοῦ éc£pou (ante Engerum) 

Dindorf, zapaAsízy δὲ τὸν τοῦ ἑτέρου eu mox λέγεις οὐκ 

εἰπών Oberdick. 419sq. μείζων, ἀπειλεῖ δ᾽ 00 . . φρονῶν, de- 
leto v. 413, Heimsoeth. 418. ἀπειλεὶ τοῖσδ᾽, ἃ μὴ κράνοι ϑεός 

ex v. 536 Blomf. 418. φησὶ κοὐδὲ Blomf. 415. οὐδ᾽ ἂν τὴν 
Διὸς Hirschig, οὐδ᾽ ἄν νιν Διὸς Madvig. In scholio verba ἢ - . φιλο- 
νειχήσαντος postmodum inserta videntur. 415 sq. οὐδέ νειν (postea 
τῶν) Διὸς νέμεσιν Heimsoeth. οὐδέ τἂν Διὸς ὀργὴν πέδοι... ἐχπο- 

δών σφ᾽ ἔχειν Meineke, φησὶ χὥς σφ᾽ οὐδ᾽ ἡ Διὸς ἔρις... σκήψασ᾽ 
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dy . . σχέϑοι (vel gro? χὥώς σφ᾽ οὐδ᾽ ἂν Διὸς ἔριν. . σχεϑεῖν) 
MSehmidt, οὐδέ wv Διὸς ἀργῆς πέδοι σκήφας ἂν... σχέϑοι Naber, 
fort. οὐδέ wt» Διὸς κεραυνὸν ἐνσκήφαντ᾽ ἂν .. σχεϑεῖν. 416. Ἶριν 
Tyrwhitt, Zoór» Hartung, ῥιπὴν Lowinski. éx ποδῶν (ἐκποδὼν) rec. 
σειρὴν πέδῳ σκήφασαν ὃν πόδ᾽ ἂν σχεϑεῖν Bergk. 420. γεροῖν 

Dind. ὠχλισμένη Pauw, ὡπλισμένῳ Herwerden. 492. τοιῷδε φῶτα 
Bothe. τοιῷδε τῷδε φωτὲ τές Dindorf. πέμφ᾽ ὅτῳ olim Bothe, 

πέμφ᾽ ὅτις Blomf. φωτὶ δ᾽ εἰπέ Schuetz, φωτὲ φράξε Hartung, 
φωτὶ γνῶϑε Prien et Ritschl, φωτὲ δ᾽ ἔνεπε olim W. φρωτὲ τές 

{μάχῃ Weil. 4929sq. ad lacunam supplendam interpolatos 

iudicat Paley. 494. xà» τῷδε Hartung. xópzo vel κήδει Keck, 
κύδε: M Schmidt. Versum post 426 transponit Bücheler. In scholio 

fort. τῷ μανῆναι (scil. τὸν Kazavéa). 497. δὲ δεινὰ δρᾶν Ritschl, 

δ᾽ ἀπειλῇ δρᾶν Keck. ἀπειλεῖ δεινὰ δρᾶν πεφρασμένος cl fragm. 

420 Ν. olim, postea ἀπειλεῖν ἄρα παρεσκευασμένος Weil δὴν πα- 

ρεσκευασμένους MSchmidt. παρεσχευασμένους Schuetz, xáx' ἐσ- 
χευασμένος Hartung. 49'7sq. Καπανεὺς ἀπειλεῖ πᾶν π. | δρᾶν, 

ϑεοὺς Dind. παρεσχευασμένος. ϑεοὺς δ᾽ Weil παρεσκευασμένος 

ϑεοὺς ἀτέζειν Lowinski. 498. (ἃ) ϑεοὺς Herm., ϑεούς τ᾽ Pauw. 

430. Ζῆνα Heimsoeth. 48i. πυρπνόον Dlomf. 435. αἶϑον recc. 
487. σύν τ᾽ ἄλλων ϑεῶν (ἄλλοις superscr. «v et ϑεοῖς superscr. 
ϑεῶν rec.) Heimsoeth. 488. Plat. Rep. p. 550 € τὸ τοῦ Aio- 

χύλου λέγωμεν »ἄλλον ἄλλῃ πρὸς πόλεε (1l. πύλῃ) cecaypévov«. 440. 

κασγέϑοι Herm., πρὶν σχέϑοι olim Dind. 441 5.4. (πωλικόν 9 
ἑδώλιόν γ᾽ Pauw). 442. ὑπερκότῳ Pauw. 444. ἐντεῦϑ᾽ οὖν 
vel ἐντεῦϑ᾽ αὖ Butler. In scholio ἐξ edm (pro ἐξῆλϑεν) supple- 

bat W. 447. Ληΐτταισι Geel. 448. δ᾽ dz Schuetz. 449. 

πύλας Ald. 450. τὸ πᾶν olim Bothe, βρόμον (vel τρόμον) Schuetz, 

νόμον Prien. 451. μυχτηροπόμποις Casaubonus. 452. σε- 
δσημάτισται Weil  cózov Halm, τρογόν Keck. 458. προσαμβά- 

cst Paley. 454. τείνει Ilacobs. στείχει προσυρμῶν Francken. 
Ante 459 sex trimetros excidisse statuunt Prien et Ritschl. 459. 
πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τῷδε Schuetz. Post TED ἂν ἤδη τῷδε lacu- 
nam (sex versuum) indicat Keck. τῷδε σὸν τύγῃ ϑεῶν lacobs. 
πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη" τὸν δὲ σὺν τύχῃ λέγω ** Weil τάχει: rec. δέ 
τοι Burges, δ᾽ ἴτω Butler. 459sq. deletis octo versuum de- 

fectum indicat Dind. 462. μαργῶνϑ᾽ Porson, μάργον Schuetz. 

467. ἐπ’ ἄλλον rec., ἔτ᾽ ἄλλον Blomf. 468. ἐπεύχομα: τῷδε 
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μὲν εὐτυχεῖν rec., éneóvouas τάδε μὲν εὐτυχεῖν Ald., ἐπεύχομαι τάδε 
μ᾽ εὐτυχεῖν Francken, ἐπεύχομαι τῷδε μὲν εὖ τελέσαι Herm., ἐπεύ- 
χόμαι τῷδε μὲν εὐτυχέαν Paley, ἐπεύχομαι τῷ μὲν εὐτυχεῖν Dindorf, 
ἐπεύχομαι δὴ σὰ μὲν εὐτυχεῖν (deleto à?) Heimsoeth, ἐπεύχομαι 
τῷδε μὲν εὐτυχεῖν (vel εὖ τελεῖν) G.Loewe (et Ritschl), ἐπεύχομαι 
δὴ τάδε μέν σε τυχεῖν Weil. i? olim omittebat Herm. (et Burney). 

473. λαχὼν πύλας Heimsoeth. 475. “Ιππωμέδοντος Turn., 4Izzz- 
μέδοντος Bothe, {μέγ᾽ “ἱππομέδοντος Porson. μέγ᾽ “ππ. σχῆμα xa) 
χαλὸς τύπος Ritschl. “ἑππομέδοντος λῆμα Heimsoeth. Post 475 
duorum versuum defectum indicat Weil. 476. ἅλω δὲ πολέαν Wake- 
field, ἅλω δ᾽ ἔπαλλεν Schuetz, ἅλω δὲ λευχήν Heimsoeth, ἅλω δὲ με- 
γάλην K Lugebil. 411. χινήσαντος schol. legisse videtur Paleyo. 
480. τυρὼν Pauw. In schol. pro ὥπασε fort. ἐτύπωσε legendum ut 
est in schol. rec. 481. in scholio μέλανα (xazvóv) ex schol. rec. 
Heimsoeth. Post 481 unius v. lacunam indicat Weil. 482 sq. 

περέδρυμος κύτους ..xóxAog Schuetz. 483. in scholio τὰ ἐδάφη 
ἔχει éyyeypapuéva. — ἣ ἀσπὶς ἣ κοέλη. — πρὸς . . οὖσα. Paley. 
Verba πρὸς τὰ τέλη non delenda, sed seiungenda videntur. 484. 
Ἄρη Burges. ^ 485. μαιμᾷ πρὸς Heimsoeth. 487. φόβον recc., 
φόνος Blomf., φόνον Herm., φοβερὸς Hartung, φοβῶν Lowinski, 
φοῖτος Weil. φόβους. . πεμπάζεταε Bothe. Versum delet Prien. 

488. Παλλὰς ὅδ᾽ Stanley. οὖσ᾽ Hartung. ὅτ᾽ ἐφέσταται Heimsoeth. 
ἀρχέπτολις Pauw. 489. γείτον᾽ Rischl, μάργον Weil, &' οὖν 
M Schmidt. τἀνδρὸς Paley. ^ 492sqq. ἀνδρα, τοῖος ἡρέϑη, ϑέλων 
ἐξιστορῆσαι πεῖραν ἔν γε γρῷ τύχης ὅς γ᾽ εἶδος οὔτε ϑυμὸν οὔϑ᾽ 

εν μωμητός, ἀνδρὲ δ᾽ ὡς ἀνὴρ ξυμβήσεται" ἐχϑροὺς Ἄρης ww εὐ- 
λόγως ξυνήγαγεν" εἰ δ᾽ εὐτυχεῖς σφ᾽ ὃ πόλεμος, εἴτε μή, κρινεῖ 
Burges. 495. συνεῖζρέ νιν Heimsoeth. 498 τυφὼν Pauw. 

500. χεροῖν olim Dind. φέρων recc. $01sq. (et 505— 
507) delet H Wolf. 501— 507. 502 — 507 delet Dind., 501 et 

504 - 507 secludit Herm., 502 — 504 et 506 expellit Hartung, 502 

et 504 — 507 eicit Ritschl. 501 post 502 collocat Bothe, post 504 

(504. 501. 506. 505. 507) Weil, hunc ordinem: 502. 504. 501. 503. 

506. 505. 507 efficit Keck, hunc: 502 (τοιάδε μὲν τωῖς xcé.). 503- 

504. 506 εἰκός τε πράξειν ὧδε φῶτ᾽ ἀντιστάτα). 531. 505. 507 

(v. 501 deleto) M Schmidt. 502. μέν τις Herm. τοιαέδε μέντοι 

δαιμόνων ξυναλλαγαέ Heimsoeth. $02 et 506 lacunae ante 537 
statuendae tribuit Westphal. 908. ἡμεῖς χρατούντων ἐσμέν 



AD SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 13 

Blomf. γ᾽ ἐσμέν Pauw, δ᾽ oí μέν Keck. οἵδ᾽ Lowinski. 7eoe7puz- 
νων Schuetz. 505 post 506 (szixóc δὲ πράξειν xcTé.) transponunt 
duo recc. "Yzepfí» δὲ Butler, ᾿γπερβέίῳ τοι (et 507, γένοιτο) Blomf. 
τοῖν σημάτοιν Keck. 506. κἀνδρας Pauw. χἄνδρας ὧδ᾽ ἀντη- 
ρέτας (ἀντηρέτας recc.) Heimsoeth. Versum post 503 reponit Pauw, 
post 502 Kirchhoff. 507. γένοιτο Ζεὺς recc. 508. πέποιϑα 
δὴ Rob. πέποιϑα δὴ τὸν ἀντέτυπον Διὸς olim Herm., πέποιϑα 
τὸν ἔχοντ᾽ ἀντέτυπον Διός Burney, πέποιϑ᾽ ἔχοντ᾽ ἀντέτυπον Διὸς 
Schwenk, πέποιϑα τὸν Ζηνὸς ἀντέπνουν ἔχοντ᾽ Dind., πέποεϑα τόνδ᾽ 
ἀντ. Διός γ᾽ ἔχοντ᾽ Prien, πέποιϑα τόνδ᾽ ἀντιτυποῦν ἔχοντ᾽ Heim- 
soeth, πέποιϑα τὸν δὴ Διὸς ἀντέτυπον νέμοντ᾽ Weil, πέποιϑα τόνδ᾽ 

ἀντέτυπον dig κτξ. GLoewe (et Ritschl), πέποιϑα δὴ τὸν (niv) dec 
ἄντυπον χτέ. IH H Schmidt. ἄντωπον Hartung. ἔχοντ᾽ à GOW 
Schneider. 509. ἄφιλον delet Butler. Post 513 supplet 
Παρϑενοπαῖον Apxd0', ἡταλάντης γόνον Dind. Post 515 versum 
cum nomine Parthenopaei intercidisse (795 πρέποντα Π|αρϑενοπαῖον 
Ἀρκάδα), quam lacunam exceperit v. 536, censet Ritschl. Supple- 

mentum Π]αρϑενοπαῖον Apxaó" ἡταλάντης γόνον hic insertum excipere 
iubet v. 523. 524. 536 Weil. 516. 7» λέγει Heimsoeth (et ante 
Heimsoethium Iacobs). 516sq. ἣν ἔχων . . σέβε: Pauw. 516 
— 25 ab Aeschylo abiudicat, exceptis v. 519sq. et 523sq., H Wolf. 

517. σέβων πεποιϑώς τ᾽ Paley. δαιμόνων 9' ὑπέρτερον Naber. 
519. δορός pro 4:óc recc. (et Herm.). Ἄρεως τόδ᾽ αὐδᾷ olim Weil. 
520. ἁδρόπαις A Ludwig. 5229. ταρφὺς οὐ τέλλουσα Wieseler. 
524. γοργόν τ᾽ rec. 525 —38 delet Paley. 529. γόμφοισι 
νωμᾷ Wakefield. νωμᾷ, χρύσεον ἔχκρουστον Heimsoeth. 530. 
σφίγγει Naber. ὑφ᾽ ὁπλῇ Wakefield, ἐφ᾽ αὑτῇ Hartung. Καδμεέων᾽, 
ἑνὲ Meineke. 530 sq. fva . . ἐάπτηται (ἰάπτηται recc.) Heimsoeth. 
931 delet Halm. Post 531 haec ponit: ζφβληϑέντα τοῦ φέροντος)" 
ὃ δὲ, τοιόσδ᾽ ἀνήρ, μέτοικος Ἄργει δ᾽ ἐχτίνων καλὰς τροφὰς ἐλθὼν 

ἔοιχεν . . μάχην, μαχρᾶς .. πόρον, post quae duo versus exciderint, 
Ritschl. Versus sic collocatos: 531. 533. 532. 535 (Ἄργει μέτοικος 
Ἀρκὰς ὅδε. τοιόσδ᾽ ἀνὴρ) lacunam duorum versuum excipere sta- 
tuit Keck (cetera verba v. 535. 536 proximae lacunae tribuens). 

Post 531 et post 535 lacunam notans (v. 534 deleto et v. 536 post 

515 transposito) quinque v. excidisse putat Weil. 533. χελεύ- 

jou τ᾿ Hartung. χαταισχυνεῖ Herm. 533 - 86 delet Dindorf 
(534 — 36, pro quibus duos versus flagitat, eicit H Wolf.) 534. ὁ 
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“Παρϑενοπαῖος rec., παῖς Παρϑενοπαῖος Blomf., ὃ παρϑένου παῖς vel 

ὁ παῖς ᾿ἀταλάντης Prien. Versum delet Hartung. 534 — 36 post 

524 transponit Kirchhoff. ^ 535. μέτοικος Ἄργει δ᾽ Hartung. "Apre: 
v recc. 536. xpao: τύχη (ex v. 413 deleto) Heimsoeth. 587. 
ὡς φρονοῦσε olim Weil. φρονοῦσι δυσϑέων Heimsoeth. 537 et 

539 deletis defectum decem versuum ante 538 indicat Dind. Ante 
537 (ut Prien et olim Dind.) et post 537 lacunam indicat Ritschl 

(et Weil. Inter 537 et 538 supplet ὧν τ᾿ ἐχδέόκως βάζουσε τάπι- 

cipia. E Martin. 538. αὐτοί γ᾽ CGHaupt. 539. 7 xà» Har- 

tung. ὀλοίμεϑα Heimsoeth. Post 589 lacunam indicat Prien. 

540 sq. ὃν λέγεις, ἀντηρέτης, | ἄλλως ἄχομπος, χερὶ δρᾷ δ᾽ ὃ δρά- 

σιμὸν Heimsoeth. 541. γεῖρα δόρυ τε δράσιμος Schuetz. δ᾽ 
ἐρᾷ Reisig. 544. ϑρέουσαν Burges, ϑοροῦσαν Herm., φλύουσαν 

Heimsoeth. ^ 545. εἰσαμεῖψαι Σφιγγὸς Schuetz. 545sqq. εἴσω 
δ᾽ ἀμεῖψαι. . | εἰκὼ ϑέλουσα . . | ἔξωϑεν οὖσα Hartung. 546. 
εἰκὼ τυχοῦσαν Heimsoeth, exo TSPAETTMET Weil. Post 546 lacu- 

nam statuit Prieh, unius vel duorum versuum defectum notat Ritschl, 

interponit frg. 124 N. sie 7a4xóv ἀϑέριστον: ἀσπίδος δ᾽ ὑπερτενὴς 
Tovey. 547. εἴσωϑεν ἔξω Scaliger. 7 ̓ ξωϑεν εἴσω vel 7 ̓ ξωϑεν 
εἰκὼν Burges, ἔξωϑε δ᾽ εἴσω G C W Schneider, item, nisi versus ante 

hunc exciderit, Herm., ἔξωϑεν οὖσα Donner, ἔξω δ᾽ ἐκείνη Heim- 

soeth. 548. ὑπόπτολις Hartung. 549. δ᾽ omittunt recc. 
xüy rec. ϑεῶν δ᾽ ἂν ϑελόντων δῆτ᾽ vel ϑεῶν οὖν ϑελόντων τάδ᾽ 

ἂν Butler. ϑελόντων δῆλα ϑήσομαι ἃ λέγω Burges. ϑελόντων ἃν 
olim Herm. τάδ᾽ ἂν Arnaldus, δ᾽ 4p' Pauw, (δῆτ᾽ ἂν Brunck), 
τἂν Emsley, ταῦτ᾽ vel áp! Wunderlieh, 02v G C WSchneider. ἂν 
δ᾽ Wellauer, δ᾽ ἐξαληϑεύσαιμ᾽ ἐγώ vel βδὰ λὴ Boa" ἐγώ Heimsoeth, 
τόδ᾽ ἂν ἀληϑεύσαιμ᾽ ἔπος Weil. 550. φόβος sive τρόμος Iacobs. 
551. δὲ πλόκαμος ὄρϑιος Wakefield. ὅδῶπα. μεγάλα μεγαλολά- 
λων χκλύουσ᾽ Heimsoeth. 559. κλυούσᾳ Herm., κλύουσαν Wel- 
lauer, xàvo0cac Dind., κλύειν Paley. εἴϑ᾽ εἴθε (et 616 ἔχτοσϑεὶ) 

Pauw, εἰ γὰρ oí olim Blomf, z/9se δὴ Schwenk. 554. ἐν γᾷ 

omittit rec. 556. ἀλκὴν δ᾽ recc. μάντιν ᾿μφιάρεων Διός Lo- 
winski. 559. τῆς πόλεως Schwerdt. 559 — 62 post 565 
transponit Herm. (unum v. 559 post 565 collocat Enger). 559, 561, 

563 delet H Wolf. — 560. Aoyz: μεγίστων τὸν κακῶν Prien. μέγιστον 
ἔργῳ νεικέων, versum post 565 transponens, Schwerdt. "Aoye: πη- 

^ 

μάτων διδάσκαλον. nisi potius v. delendus sit, Herm., Apsíev xaxov 
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διδάσκαλον (vel μαστέκτορ᾽ ἄρεως xoxo? διδάσχαλον) Lowinski. 561 

post 565 transponit (deleto v. 560) Ritschl. Ἐρινύος κλητῆρι, ver- 
sum post 571 transponens, Schwerdt. In scholio ἐπεκαλεῖ pro ἐπισ- 

cévsi Heimsoeth, ἐπιστέλλει vel ἐπέσπειλε Paley. 561sq. post 565 
iransponit Prien. ^ 569. δ᾽ recc. Versum delet EMartin. 563. 

xal τὸν σὸν αὐτάδελφον εἰς ὁμόσπορον Burges, xeic τὸν σὸν αὖϑις πρόσ- 
μορόν γ᾽ ἀγάστορα Schwerdt. προσμολὼν marg. Ald., προσμολόντ᾽ But- 
ler. αὖϑες ópóozopov κακορροϑῶν Brunck, αὖϑε δύσμορον ἐς ἀδελφεόν 
Schuetz, αὖϑις πρὸς μόριμον ἀδελφεόν H Voss, αὖτ᾽ ἀδελφὸν εἰς πα- 

τρὸς μόρον Dobree, αὖϑες πρὸς σπορὰν ἀδελφεόν Bothe, αὖϑες ἐς πα- 
τρὸς μοῖραν κάσιν (olim εἰς ὁμόσπορον χάσω) Herm., αὖϑις πρὸς μόρον 

ταὐτόσπορον OG Haupt, αὖϑες προσμόρως ἀδελφεόν Klausen, προσμο- 
λὼν ὁμόσπορον Dind., αὖϑες προσϑροῶν ὁμόσπορον Francken, αὖϑες 

λοιδορῶν ὁμόσπορον Hartung, αὖϑες αὐϑὸμόσπορον κάσιν Prien, αὖϑες 
πρὸς μόρον {πρεπρωμένονδ Lowinski, «00^ ὁμόσπορον κἀδελφεόν, pos- 
tea «08^ ὁμόσπορόν τε xai κάσιν Heimsoeth, αὖϑες πρὸς μοιραγέτην 
κάσιν Keck, (αὐτάδελφον πρὸς μόρον Oberdick). 563 sqq. πρόσμο- 
pov (vel potius δύσμορον) συλλήπτορα ἐξυπτιάξοντ᾽ ὄνομα IoAovstxouc 
κλύειν δυσεχτέλεστον τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος Lowinuski. 564. τὸν 
ὑπτιάζοντ᾽ Hartung. 564. ἐξαμπετάζων ὄνομα Πολυνείκους δέχα 
Heimsoeth. 565. δυσεκτελές 0" ot (olim δυσεντέλευτον vel δύσ- 

τηνον αὐτῷ) Schuetz, δυσεκτέλεστον H Voss, δύς τ᾽ ἐν τελευτῇ Dothe, 
δυσεχτέλευτον Herm., δὲς ἐν τελευτῇ Francken, δισσὸν τελευτῶν 

Sehwerdt, δές γ᾽ ἀντὲ λύμης Weil, δισσῇ τελευτῇ Herwerden. δίς 
τ᾽ ἐν τέλει: τοὔνειδος ἐνδατούμενος Heimsoeth. Post 565 lacu- 

nam (πολυστενάκτων νεικέων ἀρχηγέτην) statuit Ritschl. 566. 
φλέγει δὲ Keck. ov στόμα Lowinski. 567. ἡ ϑεῖον Rob. 
568. in scholio ὑστέροις Oberdick, verba &oce . . λέγεσϑαι seiun- 

git Paley. 571. μητρὸς δὲ Grotius. μητρὸς δὲ πηγὴ . . δέχκην 

Schuetz. μητρός τε τὴν γῆν ΟΟ Haupt, xgoóc (vel χηρῶν) τε πηγὴν 

Schwerdt, μητρὸς δὲ πληγὰς (πηγὰς rec.) Heimsoeth, μητρός τε 
πάχνην Stisser. πηγὴν (a voce πηγός) .. Ofxy» Wieseler. τροφῆς 

vel γονῆς δὲ πηγὴν Ritschl. δέκῃ Blomfield. Versum delet Prien, 
cum 561 et 588 post 573 collocat (573. 571. 561. 588) Schwerdt. 

571— 78 eicit Dind. 5172. πατρός τε γαῖα C G Haupt. 5174. 
πιανῶ πλάκα Schuetz, πιανῷῶ xówv Heimsoeth, πιανῶ πόλιν Lowinski. 

574 76. ἐγὼ μέν, οἷδ᾽ εὖ. τήνδε .. γϑόνα: μαχώμεϑ᾽. οὐκ... μό- 
pov, μᾶντις. . χϑονός" ἄτης δ᾽ ἄρουραν ϑάνατος εὖ καρπιζέτω (588) 
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Burges. 575. πολεμίας ἔρας ὕπο Heimsoeth. Versum suspec- 
tum habet Schuetz, post 576 transponit Hartung. 574. εὐκήλως 

ἔχων Donner, εὔχηλός γ᾽ ἔχων vel potius εὔχηλος νέμων (et 629 
εὔκυκλον) Prien, εὐτύχων νομὸν vel potius εὐτυχῶς νέμων Lowinski. 

518. ἐπὴν σάχει Dind., ἐπῆν πέρεξ Lowinski. 580. εὐϑεῖαν 
Wakefield. δὴ φρενὸς olim Schuetz. In scholio ἀπεδείξατο Paley. 
581. ἀφ᾽ ἧς Plut. Aristid. c. 3, Mor. p. 32 E, 186 B. 584. £»- 

ναλλάξαντος Blomf. ^ 587. καρπὸς ἧς ἀσύμφορος Dind.  . 587sq. 
χαρπὸς οὐ χομίιστέος Ἄτης ἀρούρας, ϑάνατος, ἐκκαρπέζεται Wake- 

field, καρπὸν οὐ κομιστέον ἄτης... ἐχκαρπέζεται (ἐκκομέζεται Har- 

tung) Schuetz, χαρπὸς οὐ χομιστέος ἄτης ἀρούρᾳ ϑάνατος ἐγκαρτά- 

ζεται vel ἄτης ἄρουραν ϑάνατος ἐκχαρπέζεται Lowinski, καρπὸς οὐ 

χομιστέος ἄτης ἀρούρας τῆσδ᾽ ἀεὶ καρπίζετα: Gilbert. 588. ἄτης 
δ᾽ (olim ἥτις y) Bothe. ἄρουρα τόνπερ ἐχκαρπίζεται Heimsoeth, 
ἀρούρας ϑάνατος éxxapnítero: Keck. ἣ ̓χχαρπέζεται Enger (et ante 

Engerum Iacobs). 589. ἢ γὰρ Schuetz, ὡς γὰρ Dind. xa? yàp 
Bergk. 590. ἐν πανουργέᾳ τινέ recc., xàv πανουργίᾳ τινέ Stanley, 
xal πανουργοῖσέν τισι Arnaldus, xc) πανουργίαν τένων Schuetz, xoi 

xaxj πανουργέᾳ lacobs, xai πανουργίας πλέῳς Dind., xa πανουργίᾳ 

χλυτοῖς Heimsoeth. ναύταισει ϑούροις xal πανουργίας τύποις Lo- 

winski. Post 590 lacunam statuit Ritschl (προσχοῦσι τὸν νοῦν 
ἐν φρενῶν δυσβουλέαις supplet ipse, χεῖρας μιανϑεῖσ᾽ ἐν ϑεῶν ἱδρύ- 
μασιν Keck). 591— 93 delet Ritschl. 592. ξυμπολέταις reco., 

ξυμπολέτης Schuetz. 594. ἐνδίκως recc. ταὐτῷ. . ἐν Δέκης 

ἀγρεύματε Schuetz. ἐχ Δίκης Blomf, εὐτυκῶς Lowinski. Versum 
post 590 collocat C G Haupt. 595. πληχϑεὶς Blomf. 597. δέ 
xatoc pro ἄριστος exhibent complures qui Aeschyli verba vel ad- 

ferunt vel usurpant posteriores (ut Plut. Arist. c. 3, schol. Plat. 

de rep. II p. 361 B, Clem. Alex. Strom. I p. 117 Sylb., alii, quos 

post Porsonum et Blomfieldium congessit Hermann) σώφρων γε 
μὴν δέκαιος εὐσεβὴς Keck. δέκαιος κεδνὸς Heimsoeth. Versum 
spurium iudicat Kiehl, interpolatum esse, cum genuinus intercidisset, 

putat Ritschl. 599. φρενῶν βίᾳ recc., βίᾳ ϑεῶν Paley, φρενῶν 

δίχα Lowinski. 
600. αἰτοῦσι πομπὸν τήνδ᾽ ἀχρόπτολιν μολεῖν LKayser. μὴ 

μαχρὰν Weil. πόλιν μολεῖν recc., πᾶσιν μολεῖν Pauw. τὴν νεχρῶν 
πόλιν Burges, τὴν ἐναντέαν Hartung, τὴν ἄκραν πόλιν Lowinski, τὴν 

μαχρὰν ὁδὸν Oberdick. τήνδ᾽ ἄκραν παλαιμονεῖν Keck. Versum 
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delet Dindorf, post 590 collocat Bergk. In scholio iz? .. κατοι- 

xíay ἑλκυσϑήσεται. — μολεῖν τὴν ἐναντίαν, τὴν εἰς "Apyoc Enger, 
{σὺν τοῖς τείνουσῷ ἐπὶ τὴν εἰς "Apyog ἀποικίαν ἑλκυσϑήσεται μολεῖν 

τὴν ἐναντίαν, τὴν εἰς Ἅιδην Oberdick. 604. ὡς οὐ γρὴ vel ὡς 

χρὴ μὴ Paley. 605. κάρτος Canter, χῦρος Burges. ἔστε recc. 

In scholio (£7) παρέπεται Paley. 606. φιλῶ δὲ Lowinski. ἢ 
λέγειν τἀκαέρια Stanley. ἢ λακεῖν Bothe. Versum suspectum habet 

CGHaupt (et ante Hauptium Iacobs). 608. ἐγϑρῷ ξένον Lo- 
winski. 609. τρέφει Brunck, φορεῖ Herwerden. 609 sq. ἡβῶ- 
σαν φλέγει ποδῶχες ὄμμα Heimsoeth, ἡβῶσαν ρϑάσει ποδῶκες ὄμμα 

Keck. 610. ποδῶχες εἰς γεέρωμα δ᾽ olim Weil (γεζρά 9' ἣ 
οὐ Lowinski) Versum delet Dind. 610 sq. πυρωπὸν ὄμμα . - 
ἁρπάσαι ξίφος Lowinski. 611 olim suspectum habebat Schuetz. 

Ante 6129 lacunam excipere versum 606 post 611 collocatum sta- 

tuit Ritschl. 612 suspectum habet CG Haupt. 613. δικαξ. 

ους λιτὰς recc. 6189sq. χλώοντες ϑεοὶ δικαίους λόγους ἐμοὺς 

εὖ τελεῖτε πόλιν εὐτυχεῖν (ἐμοὺς ἐχτελεῖτε πόλιν εὐτυχῇ Heimsoeth) 

Rob. λιτὰς | τελεῖϑ᾽ ὡς τὰ τῆς πόλεος εὐτυχῆ vel potius λιτὰς 

ἡμέτερος τελεῖϑ᾽ ὡς πάλος εὐτυχῇ M Schmidt. 614. ἁμετέρας 

Dind. ἐμὰς εὖ τελοῖϑ᾽ (τελοῖϑ᾽ rec.) vel ἐμὰς ἐχτελοῖϑ᾽ Blomf. 

ἡμετέρας deleto scribit τελεῖϑ᾽ ὡς πόλεως πρόμαχος εὐτυχῇ Weil. 

615sq. ἐκτρέποιτε γᾶς H Voss, ἐχτρέποντ᾽ ἐς γᾶς Bothe. ἐχτρέπων 

τε γᾶς ἐπιμόλους πύργων τ EAIAhrens. τρέποντες εἰς ἐπιμόλους 

Heimsoeth, ἐχτρέποντες ὡς ἐπιμόλους M Schmidt. 616. γᾶς πρὸς 
ἐπιμόλους recc., ἐς γᾶς ἐπεμόλους Hermann. 618. νῦν ἐφ᾽ Brunck, 

τόν τ’ ἐφ᾽ Blomf., τῶνδ᾽ ἐφ᾽ olim Dind., στάντ᾽ ἐφ᾽ Ritschl, ταῖσδ᾽ 

ἐφ᾽ Paley. 619. αὐτοῦ σὸν Burges. 6920. οἵας τ᾿ Pearson. 
οἵας τ᾽ ἀρᾶται σοί τ᾽ ἐπεύχεται Weil. 691. κἀποκηρυχϑεὶς χϑο- 

νός (χϑονός rec. Keck, ἁποκηρυχϑεὶς y9ovóg olim Weil. Versum 

post 624 collocat Gilbert. Versus fort. eiciendus et 622 post 619 

reponendus. 629. παιᾶνά c ἐξιακγχάσας anonymus, παιᾶν᾽ ἀνε- 

ξιαχχάσας Arnaldus. ἐπεξιάχγασεν olim Dind., ἐπεξιακχάσαε, la- 
cunam post hune v. statuens, W Richter. 693. χτανεῖν ϑανὼν 

πέλας Schuetz. coi ξυμφέρεσϑαΐξ (grow αὐτούργῳ χερὲ λελιμμένοςΣ 

κτανεῖν σε xai ϑανὼν πέλας Ritschl, co! ξυμφέρεσϑαξ φησι καὶ 

ϑανεῖν πέλας Heimsoeth. χαὶ χτανεῖν σταϑεὶς πέλας Lowinski. 

In scholio φονεύσας ἀποθανεῖν Heimsoeth. Post 623 lacunam 

(ὑπ᾿ αὐτόχειρος αὐτόχειρ ἐφέεταιρ) statuit Weil. 624. ἢ ζῶν 
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. τώς σ᾽ ἀνδρηλατεῖν Schuetz. ἀτιμαστῆρ᾽ ὅπως Dind. τὸν δ᾽ 

rec., 8' ὡς rec., τώς σ᾽ Ald., πως Bothe, σῶς Prien, τόν. σ᾽ 

MSchmidt. σ᾽ ὃν κἀνδρηλάτην Hartung. σῶς ἀνδρηλάτης Madvig. 

ἀνδρηλατῶν Blomfield (σῶς ἀνδρηλατῶν Paley) ἢ ζῶν σ᾽ ἀτιμασ- 

τῆρά 8! ὥς τ᾽ ἀνδρηλάτην Heimsoeth. 625 spurium putabat 

Schuetz. 627 delet Paley. In scholio τούτων οὖν λιτῶν (éza- 

xoócaycac) Heimsoeth, τῇ βίᾳ αὐτῶν Paley. ^ 627sq.y7c τ᾽... τῶν 

ὧν μέλεσϑαι Heimsoeth, fort. καλεῖ γενέσϑαι τῶνδ᾽ ἐποπτῆρας λιτῶν 

(ceteris deletis). 632. ἡσχημένη Dutler, ἠρτυμένη nescio quis, 

καυχωμένη M Schmidt. 633. dí» γὰρ Herm. 634. κατάξω τ᾽ 

rec. χατάξω y'Schuetz. κατάξω φῶτα τόνδε A Nauck. 634 sq. 

xal πάλιν. . δωμάτων ἐπιστροφάς (τ᾽ omittunt rece.) Heimsoeth. 

635. πατρῴαν recc. 636. ἐκείνῳ γ᾽ Pauw, ἐχείνῳ γ᾽ vel éxec- 
vou γ᾽ Roehlecke. 636 sq. deletis, supplet xa? δὴ λέλεκται πάντα 

τἀντεταλμένα Diud. 637. δοκεῖς recc. Versum delet Halm, 
ante 636 collocat (ὧν οὔποτ᾽ 638 scribens) Prien et ita ut inter 

635 et 637 alius v. (οὕτως ὃ τοῦδε χόμπος εἰς σὲ μαΐνεται) ex- 

ciderit, Ritschl. Post 637 supplet τούτῳ μάχεσϑαε: τοῖς má- 

poc δ᾽ ἔχει καλῶς Weil. 637—939. verba τα. . γνῶϑε 

inducit Paley. 639. τὸ σὸν δ᾽ οὖν ἐστι ναυκληρεῖν πόλιν 

Ritschl. ναυκλήρει Herm. (ὅπως δ᾽ ἄριστα ναυκλήρει πόλιν ALud- 

wig). 641. ὠμὸν rec. 643. κλάειν Porson, ut semper. οὔτε 

δύρεσϑαει ex Porsoni praecepto Dlomf. 644. δυσϑροώτερος 

Heimsoeth. 645. ἐπώνυμον δὲ κάρτα Πολυνείκη λέγω Burges. 
Πολυνείκῃ recc. In scholio τὸ ἐπώνυμον τῇ φιλονειχέᾳ συμφωνεῖ 

schol. rec. 646. τἀπίσημ᾽ Victorius. 648. σὺν τύφῳ Ald. 

649sq. delet H Wolf. 651. φεύγοντα Blomf. fort. νηδύος σκότον. 

652. ἐφηβήσαντά πως Meineke. 653 delet H Wolf. 654. ποτ᾽ 

ciüs Wakefield. προσειπεῖν οὐ Blomf. προσειπεῖν wt κατηξιώσατο 

vel προσεῖδε καί σφ᾽ ἐδεξιώσατο Meineke. κχκἀπεδεξιώσατο olim 

W. In scholio ἐν νέᾳ ἡλικέᾳ Paley. 655. κληρουχέᾳ Blomf., 

κακουργίᾳ Hartung. 655sq. suspectos habet H Wolf. 656. 
αὐτῷ προστατεῖν χειρῶν πέλας Heimsoeth. νῶν in σὺν mutatum 

in rec., συμπαραστατεῖν Turn. 65^. ἦ «dp' ἂν Hartung. 661. 

σὺν κασιγνήτῳ Heimsoeth. 661— 63 delet Dind. 662 sq. 

delet Prien. 663. αἰχμὴν et xal πτερῶν reco. τεύχῃ τις, 

αἰχμὴν καὶ πτερῶν πρόβλημά μοι Heimsoeth. αἐχμὴν καὶ πτε- 

ρῶν πρόβλημ᾽ ἅμα Mitschl, αἰχμῆς τ᾽ ἀπτέρου προβλήματα Keck. 
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xal πορὼν πρόβλημ᾽ ἅμα Lowinski, στάδιά μοι προβλήματα (vel 
αἰχμήν τις αἰχγμητῶν 0' ἅπερ προβλήματα) Weil. 665. in scholio 

τῷ dósÀgQ ὑπὸ σοῦ βλασφημουμένῳ Paley. 666. ἄλλους σὺν 
"Apysíow: Καδμείους ἔα Heimsoeth. 667sqq. eiua γὰρ καϑάρ- 
σίον οὐχ ἔστ᾽ ἀγήρω τοῦδε τοῦ μιάσματος (deleto v. 668) Merkel. 

668. ἀνδροῖν δ᾽ ὁμαέμοιν (διὰ μάχης βεβηχότοιν εὖτ᾽ ἂν γένηται 
ϑάνατος MSchmidt. ϑάνατος ὧν Elmsley. ϑάνατος αὐϑέντης μυ- 
cóc Hartung. 669. πεῖρας olim Bothe, γε πέρας G OW Schnei- 

der. In scholio γνωσθήσεται schol. rec. 670. φέρει rece. Versum 
choro datum post 671 Eteocli tributum collocat Butler. 670 sq. 
(ἐμοὲ κακὸν φέροι τις αἰσχύνης γ᾽ ἄτερ, εἴπερ μόνῳ γὰρ κῦδος εὖ 
τεϑνηκότε M Schmidt). 670sqq. εἴπερ κακόν, φέροι. . ἄτερ" 
ἔστω μόνον γὰρ " * εὖ τεϑνηκότι: ϑανόντα δ᾽ αἰσχρῶς οὔ τιν᾽ εὖ 
κλύειν ἐρεῖς Lowinski. 670 —72 delet A Ludwig. 671. ἔστω- 
κλέος γὰρ Hartung, ἐκ τοῦ μόνον γὰρ Weil. μένον vel μένε: γὰρ 

χέρδος εὖ τεϑνηκόσε Francken, μένε: γὰρ κέοδος ἕν τεϑνηκότε Heim- 

soeth. χῦδος Pauw. χέρδος εὖ Buecheler. τεϑνηκότε rec. Ver- 
sum post 672 collocat Schuetz. Pro hoc v. ut interpolato supplet 

δεινὸν μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως ἔχει κλέος Dind. 671sq. choro 

tribuit Badham. Post 671 lacunam statuit Blomf. ^ 672. οὔ τιν᾽ 
εὐκλεέαν φέρεις Halm, οὔτις εὔκλειαν φέρει Paley, cui χαχῶν δὲ 
χασχρῶν οὕνεκ᾽ ἄκλειάν γ᾽ ἔγεει scholiasta legisse videtur. ἀρεῖς 
(debebat dos?) anonymus. 678 — 95. choricas partes coryphaeo 

tribuit Westphal, hemichoriis C G Haupt. 673. xai μέμονας Por- 

son, οὐ μέμονας Heimsoeth, πῇ μέμονας M Schmidt. 677. Ko- 
κυτοῦ ᾽λαχεν Blomf. In scholio post χῦμα excidisse λαχόν opinatur 
Paley, ποταμός ἔστιν Adv scribit Heimsoeth, τὸ τοῦ Κωκυτοῦ κῦμα 

et παρήγγειλε τῷ “αΐῳ μὴ κοινωνεῖν τῇ γυναιχέ, οὗτος δὲ παρήκουσεν 

αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἀνόμως πατήρ schol. rec., παρήκουσαν xal συνε- 
γένοντο Ritschl. 679sq. ὁ δ᾽ ἀμαϑὴς ex scholio, ex quo ἂρ- 
pareat non ὠμοδακὴς, non σε, non πικρόκαρπον, sed πικρόκαρπος 

in textu exstitisse, Paley. πιχρόκαρπος etiam Weil. In scholio 

εἰς ταὐτὸν συνελϑεῖν Paley, εἰς ταὐτὸν ἐλϑεῖν Weil, εἰς τὸ ἀποκτεΐί- 

γειν Kirchhoff, εἰς ταὐτοχτονεῖν Sorof. 682. τελεῖν ἀρὰ Turn. 
688. ἀχλάστοις Heimsoeth. 684. μόρον recc. λέγουσα προτέ- 
pou κέρδος ὕστερον μόρου Schuetz, λέγουσα κέρδους πρότερον ὕστέ- 
pou μόρον Francken, λέγουσα: Κέρδος πότερον .. μόρου ; Schwerdt. 
eo , ΄ Wo , ΩΣ ὕστερον μόρον Pauw (πρότερον, ὕστερον μόρον Heimsoeth). 686. 
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βίου Hartung. 687. ἔστι δόμων RSchenk. δόμον recc., δόμους 
Brunck. οὗ ἂν ἐκ GOW Schneider, ὅτου ἐκ Prien. ἐχ γερῶν ὅταν 
Porson. In scholio ἄπεισι τῶν δόμων Paley. 687sq. ὅταν 

ἐσχάρα: ϑεῶν Burges. 689. ϑύους μὲν οὐ δεῖ" πῶς γάρ; ἦμε- 
λήμεϑα Burges. 690. δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρῶν ex schol. Paley, δ᾽ ἀπή- 
μων Menge. ϑεάσεται Romahn. ΘΙ. τί νυν Blomf. 692. ἐπεὲ 
κλύδων Herm. 692sq. παρέστακ᾽ ἐπιδαιμονῶν . . ἀντροπαίᾳ 
χρονίᾳ: μεταλλαχτὸς Ὲ : ϑεμερωτέρῳ Badham, παρέσταχκεν" ἔπειτ᾽ 

ἀγὼν λήματος αὖ τροπαί ᾳ.. ϑελεωτ Sp Lowinski. ἐπεὲ δόμων λήμα- 
τος ἂν τροπαίέα χρονία μεταλλακτὸς ἢ ἴσως ἂν ἔλϑοι Β ἘΠ|Ὶ5.. | 699 sqq. 
γῆν τάδε cot παρέστακεν ἔπη ϑυμός" λῆμα δ᾽ ἂν ἐν τροπαΐίᾳ... με- 
ταλλακτὸν ἴσως ἀνέλϑοι- ϑαλερωτέρῳ Schuetz. ἐπεὶ δαμὲν λῆμα τὸ 
σὸν cponaía . . μεταλλακτὸν aut 695 ἐπεξεῖ Blomf. 698. γαλα- 

poc£oq Herm., ϑελεμωτέρῳ Conington, καϑαρωτέρῳ vel potius μα- 
λακωτέρῳ Heimsoeth. 694. ἀνέλϑοι (et 693 ἂν vpoza(g) Heath. 
697. φασμάτων ἐνυπνέων recc. 

700. ὧν ὄνησις Butler, ὧν ἀνῇ τις Blomfield. μαχρά Rob. o? 
δὲ yp» Heimsoeth. 702 —7704 sie dispositos: 704. 703. 702 
Eteocli tribuit Schuetz. 703. χαλὴν rec. wy .. κακὸν Herm., 
wxày .. xaxi» ALudwig. xo) x&xz» Bourdelot, x&àx&xz» GCW 
Schneider. xa! κακὴν φιλεῖ ϑεός EAlIAhrens. xai xaxà (vel x&xy) 

víuz: Schoemann. xa! καχὴν τιμᾶν δοκεῖς; Schwerdt. Versum tri- 

buit Eteocli, defectu versus ante et post hune v. notato, Weil. 

706. fort. ἀγόντων. — ἐκφύγοιν Nauck. 707. strophas et an- 
tistr. alternantibus hemichoriis tribuit Muff. 709. παναλαϑῇ 

Dind. 710. De mensura vocabuli εὐχταίαν cfr. 818, Suppl. 390. 

ὠχύπουν Herm., πατρόϑεν χλυτὰν Prien, εὐχταῖον Herwerden. 

719. Brest τ᾿ Üzó0« Hartung. 718. παιδολέτωρ vé- 

μεσις δ᾽ ὀτρύνει Heimsoeth. ὧδ᾽ ὀτρύνει Butler. 714. in scholio 
fort. pad pro χινεῖν. (πραιδέα pro παιδία Paley). 715. (X«- 
Auf ὁ Stephanus) xoa» Dind. 719. ἂν xai! rec. ὁπόσ᾽ 
ἀρχεῖ Hartung. φϑιμένους γε Stanley, φϑιμένοις (et 720 duoc 
porc) vel φϑιμένους (et ἀμοέρους) Pauw, φϑεμένους ἂν Blomf. ὁπό- 

σαν δεῖ φϑιμένους συγκατέχειν Oberdick. 721. αὐτοχτονοῦντες 

Pauw, αὐτοχτονῶσιν Wellauer. 7291sq. αὐτοκτόνοι καὐτοδάϊχτοι 

Heimsoeth. 799, (60^) αὐτοδάξκτοι Francken. 793. à τε 
vel & δὲ γϑονία κόνις Pauw, xal χόνες γϑονέα Bothe, καὶ πατρία 

xóvtc Francken, xa? γϑωνίνα κόνις Hartung, xa? νερτέρα κόνις Weil. 
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724. μελαμπαχνὲς Pauw. 725. in scholio εὑρεϑείη ζκαϑαρμὸςν 
vel (Aou vel εὑρεϑείη ὅστις αὐτοὺς Paley. 196. λύσειεν 
scholiastam legisse putat Dobree. ὦ μόχϑοι Heimsoeth. 791. 
συμμιγεῖς πόνοις Weil. 199. παραιβασίαν recc. οὐκ ἄποινον 

Hartung, ὀξύποινον Weil, ὠμόποινον Oberdick. 780. ἐς δ᾽ αἰῶνα 

τρέτον Bothe, aio τ᾽ ἐς τρέίτατον Heimsoeth. 151. 'AnóAAovoc 
ἦλδε Jic H Voss. 1992. ἔβα pro βίᾳ, nisi δ᾽ 735 delendum 
sit, Pauw. 194. Üavóvza . . σαοῦν πόλιν Heimsoeth. σώσειν 

Blomf. 795. δ᾽ ἡδονῶν ἀβουλέαις repudiat Brunck (recipit Don- 

ner) δ᾽ αὖ φέλων ἀβουλίαις Hartung, δ᾽ αὖ φρενῶν ἀβουλέίαις Ober- 
dick. ἀβουλέαις vel ἀβουλέᾳ vel ἀβουλίας recc. 798. ὅς ye 
Paley. μὴ πρὸς, ut recc., manus recens in M margini adscripsisse 
referebatur. 738sq. ὅστις οὐκ ἐς &ywàv σπείρειν Heimsoeth. 
741. ἔφλα olim Dind. 148. κῦμα ῥεῖ Oberdick. 744. τὰ 
μὲν nícvov, ἄλλα δ᾽ Heimsoeth. ἀμεΐθει (videlicet quia ex M ἀεξ 

μει referebatur falso) Kirchhoff. 746. τρέχηνον Wakefield, τρα- 

φαλόν Hartung. 747. ἀλκὰν rec., ἄλκαρ Blomf. 14" sq. με- 

ταξὺ δ᾽ dÀxà» . . πύργος ἐν "Ape (yp. dps vec.) Herm., μεταξὺ δ᾽ 
ἀλκὰ . . τείνων πύργος ἀνεῴγει Hartung, ἀλκὰ μεταξὺ... εὔρει 

Heimsoeth, μεταξὺ δ᾽ οἶδμα Or . . πύργος ἐρύκειν Weil, ἀλκὰ με- 
ταξὺ Ot! ὀλίγου τείνει πύργος dvetpyov Oberdick, fort. ἀλκὰ δὲ (Adi- 
vog» ὀλίγῳ τείνει πύργος ἐν εὔρει. 748. στεινὰ πύργος ἐρύκει 

Wakefield, στεινῷ πύργος ἐν εὔρεε olim Schuetz. 751. ταλαινᾶν 
Hartung, τελεῖταε Oberdick. 758. τελλόμεν᾽ οὐ zapépyscot recc. 
τὰ δ᾽ ὀλό᾽ ἀτελέ οὐ Enger. πελόμεν᾽ οὐ μὰψ ἔοχεται Herm., τελ- 

λόμεν᾽ οὗ προέρχεται Hartung, πελόμεν᾽ οὐ παῦρ᾽ ἔρχεται Kolster, 
ὀλό᾽ ἐπιπλόμεν᾽ οὐ παρέρχετα: Weil. 754. πρόπρυμνον δ᾽ Turn., 
πρόπρυμνον Blomf. In scholio ἀλφηστῶν δὲ τῶν ὑβριστῶν, οἷον δι᾿ 

ὄλβου ὑβριζόντων Heimsoeth. 755. βροτῶν ἀλφηστᾶν Heimsoeth. 

767. in scholio παρὰ τοῦτο νἦν Ritschl, παρὰ τοῦτο τὸ »᾽ἡἦν Kirch- 
hoff. 758. ὕσοι τε Meineke, δόμοι τε (olim τ΄ ἔνοικοι vel c 
ἐν οἴχοις vel ϑεράπναι) Weil, ἑορταὶ Davies, πρόμος τε Oberdick, 
ξένοι xa! Paley. ϑεοὶ καὶ ξὺν ἑστίᾳ M Schmidt. 759. (τᾶς πό- 

λεως Blomf.) πόλεως παλαιβίοτός τ᾿ Hartung. πολύβατός τ᾽ οἷ- 

μος βροτῶν Heimsoeth. 759 sq. πόλεως, πουλύβοτοί γ᾽ αἰῶν᾽ ὅσον 
τότ᾽ Θἰδέπουν βροτοὶ τιον Schuetz. 761. ἀναρπάξανδρον Blomf., 
τὰν ἁρπάξανδρον Todt. 762. ϑῆρ᾽ Stanley. 763. yop. δ᾽ 
ἄρ᾽ ἔμφρων rec., ἀρίρρων Enger. In scholio πρὸ τοῦ μεμαϑηκένα: 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix 6 
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Dind., ἢ τοὺς m&pi.. κρεέσσονες secludit Sorof, ἐστερήϑη τῶν céx- 
νων τῶν χρειττόνων τῶν ὀμμάτων scribit Heimsoeth. 764. ἐγέ- 
νεϑ᾽ ó Oberdick. 765. δυσφρονῶν Heimsoeth. 767. διδύμαν βλά- 

fia» ἐτέλεσεν olim Herm. ἀπετέλεσσε Brunck. 768sq. (πατρο- 

φόνῳ τε χερὲ κρεισσοτέχνων δωμάτων ἐπλάγχϑη Schuetz) χερὶ 

μὲν χεστροτύπων Hartung. 769. φρισσοτέκνων Stanley, χυρσο- 

τέχνων Herm., χρεισσοτεχνῶν Donaldson. γ᾽ ὀμμάτων Schuetz, δερ- 

γμάτων MSchmidt. ἐβλάφϑη Oberdick. 770. τέκνοις τ᾽ Pauw. 

τέχνοις δ᾽ ἀρράτους (olim ὡραέοις) Bothe, τέκνοισε δ᾽ ἀραΐίας Wel- 

lauer, (τέχνοις δ᾽ ἀπ᾽ ἀραιᾶς GC W Schneider), τέχνοις δ᾽ ὡραέας 

Hartung, τέχνοις δ᾽ ἀϑλίας Prien, τέχνοις δ᾽ ἀρειὰς Wieseler, τέκχ- 

νοις δ᾽ ἀγρίας Francken, τέκνοις δ᾽ Ἄρεως Lowinski. 710 sqq. 
ἀραίας τέχνοις δ᾽. . vpogüg λιτὰς, πιχρογλώσσους ἀράς Weil. 

711. ἐπέδικεν Meineke, ἐπιτρόπους rec., ἐπέκοτος Heath. 1'11sq. 
cpogüg διαί M Schmidt. 712. πικρογλώσσους xóvag Oberdick. 

713. ἢ σφὲ recc., σφε δὴ rec., 7, σφε Heimsoeth. In scholio τὴν 
οὐσίαν νεέμασϑαι Heimsoeth. 714. γερέ ποτε διαλαχεῖν Schuetz, 
πικρὰ γερέ ποτε λαχεῖν Gilbert. 776. post τελέσῃ inserebant 

olim vel ye vel τὰ vel γ᾽ & vel τάδε, Wellauer volebat τελέσειε. 
711. (μητέρ᾽, ob τεϑραμμέναι Bothe). (μὴ ᾿ τέρων GCW Schneider). 
δαιμόνων Osópaypéva. Halm. τεϑρυμμέναι Herm., μὴ πέρα τετρυ- 
μέναε vel πημοναῖς τετρυμέναι, nisi versus exciderit, Prien, τεϑραγ- 

μέναι Hartung, τετραμμένα: Lowinski. παῖδες, μὴ τρέσῃς τεϑραγ- 

μένη 1, Schmidt. Post 777 lacunam indicat Weil. 719. néz- 
τωχε δ᾽ Burgard. ὀμβρέμων recc. 780. ἐν ἀπλοίᾳ Halm. εὐ- 
δίᾳ στε vel εὐδέᾳ ^c: Blomfield. ^ Post 781 lacunam indicat Har- 
tung. 7829sq. choro tribuit, addito interrogationis signo, Weil. 

783. ἐφαρξάμεσϑα Dind. Ante 784 versum chori intercidisse 
suspicatur Butler. 785. ἑβδομαγένης Burton. 788. πρᾶγος 
et πόλει παρόν recc. veócoxoy Burges. πόλει πάλιν Dind., πόλει 

πέλον Kiehl, πόλει; λέγε Meineke. 789 — 806. Post 789 inse- 
rit 806 (deleto v. 805) GCWSchneider. Hunc ordinem: 789. 791. 

792. 793. 790. 795. 806. 796. 794. 797. 798 — 804 dat EAIAhrens, 
v. 805 deleto, 789 βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν. 191 των scribit et 

hunc ordinem: 789. 791. 792 (O:0f£zou γένους). 793. 806. 795. 790. 

796. 794. 797. 798 exhibet Hermann. Item deleto v. 805, sic dis- 

ponit versus: 789 (βασιλέες δ᾽ ópóozopor) 791. 792 (θἰδέπου τό- 

xo. cum Heimsoethio). 793 (o? ᾽γώ. τεϑνᾶσε:). 794. 795. 790. 796 
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(οὕτως ὁμαέμοις yepoly). 806. 797 —804 Weil, 789. 791. 792. 793. 

790. 795. 794. 796 (ὄντως ἀδελφραῖς, ut est in recc.). 806. 797 5646. 
inter se excipere iubet Halm. 789. βασιλέες rece. βασιλέων 

δ᾽ ὁμόσπορον, post 789 versum (οἴμοι, τέ λέξεις: μῶν χατέφϑαρται 
γένος 3) excidisse ratus, Paley. 790. αὐτοσφαγῶν Weil, αὐὖϑαι- 

ρέτων Dind. Versum delet (789 retinens) Butler. 191. zap- 

φρονῶ H Wolf. 799. τόκοι Heimsoeth. 793. εἰμὲ πημάτων 

Heimsoeth. Post 798 duos versus intercidisse putat Paley. 
794. ἐστ᾽ ἀμφιπλήκτῳ δορὲ κατεσποδημένον Hartung. ἀμφιλέκτως 
νῦν Heimsoeth. 795. (ἐκεῖσ᾽ ἵχεσϑον; Blomf.) κἦλϑεν, versum 

post 787 transponens, ALudwig. βαρέα γοῦν Bothe, βαρέα γ᾽ οὖν 

vel βαρὺ μὲν οὖν Blomf. βαρέα γ᾽ ἀλλ᾽ Paley, βαρέα δ᾽ ὄνϑ᾽ Her- 
werden. βαρέα μὲν, ὅμως δ᾽ οὖν Boissonade. 796. αὑτοὺς .. 

ἠναίρονϑ᾽ ὁμοῦ Hartung, αὐταῖς . . ἠναέρονδϑ᾽ ἅμα Heimsoeth, γαὐ- 
τούς γ᾽ xvé. Gilbert. ἠναέροντ᾽ ἄρα Meineke. 797. ὄντως recc. 
ἀμφοῖν ἄρα Heimsoeth. 798. αὗτός γ᾽ .. δὴ τὸ (vel πᾶν τὸ) 

Heimsoeth. 799 δαχρύσασϑαι recc. 799 — 804 choro tri- 
buit rec. 

800 — 802 delet Gilbert. 802. δωμάτων παμπησίαν A 
Nauck. | 803. δ᾽ ὅτι λάβωσιν ἂν τάφῳ vy9ovóc Hartung. — 808sq. 
delet Prien, post 806 collocat Gilbert. 803 —806 delet Dind. 

804. cpoupoóusvo: Hermann, φυρώμενος Lowinski, κχληρούμενοι 

Weil, πορϑούμενοι vel σποδούμενοι Meineke, φϑατούμενοι Kirchhoff. 
805sq. delet Butler, post 798 collocat (47. 796, XO. 797sq., AT. 

805sq., XO. "799sq.) Lowinski. 807—16 et 847— 55 hemi- 

choriorum praesulibus, 817 — 46 quattuordecim singulis choreutis, 

856 — 59 coryphaeo tribuit CG Haupt. 808sq. δαίμονες, o? 

τούσδε ῥύεσϑε Κάδμου πύργους Herm., δαίμονες o? δὴ Κάδμου πύρ- 
γους ἐρύεσϑε Heimsoeth. 809. τούσδ᾽ ἐρύεσϑε rec. τούσδε 
ῥύεσϑε »- » — v» »  Dind., (oyuyíovc) vel (dpyaíovc) τούσδε ῥύ- 
εσϑε Prien, τούσδε ῥύεσϑ᾽ (vel τούσδ᾽ ἔρρυσϑ᾽) ὦ Hartung. 811. 

πόλεως ἀσινεῖ σωτηρέᾳ recc., (σωτῆρι πτόλεως ἀσινείᾳ E ATAÀhrens), 
σωτῆρι πόλεως ἀσινείᾳ Herm., πόλεως ἀσινεῖ σωτῆρι τύχῃ Schole- 
field, πόλεως ἀσινεῖς (σωτῆρε deleto) Francken, πόλεως ἀσινὴς εὐ- 

σοίᾳ Ritschl, πόλεως ἀσινῆ φεῦξιν δεινῶν Prien, πόλεως ἀσινοῦς 

εὐσοίᾳ Heimsoeth. (Σωτήρῳ CGHaupt). 819. κἀκ δυσδαέμο- 
voc Weil. 818. ἐτύμως κλαύσω Hartung, fort. ἀγοὺς vel ἄνδρας 
κλαύσω. πολεμάρχας recc. 814. o? δῆτ᾽ ἐτεῶς Halm. 814 sq. 

6* 
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ὀρϑῶς xal πολυνεικεῖς κατ᾽ ἐπωνυμέαν Blomf. 815 suspectus 

Bothio. (évsoxAsig) xai πολυνεικεῖς Schuetz, {κλεινοί τ᾽ éceóv) (vel 
σύν T εὐκλείᾳ) xai πολυνεικεῖς Herm., (ἐτεὸν xAewob) x. π. Prien, 

(xácsóxÀetcot) καὶ π. Meineke, ζχάρτ᾽ éceoxAeig) x. n. Newman, 

xal πολυνεικεῖς (ἠδ᾽ éc&oxAeig) Oberdick, fort. ἐτεόκλειτοι καὶ 7. 

817 —46 ducibus hemichoriorum adsignat GC'W Schneider, stro- 

pham et ant. hemichoriis, 833— 46 toti choro tribuit Oberdick. 

817sq. ὦ μέλαινα xal τάλαινα γένεος Οϊδίποι᾽ dpdá Hartung, ὦ μέ- 
λαιν’ ἀρὰ, τέλειε γένεος. Οἰδέπου πάρα Weil, 7 μέλαινα. . Οἰδίπου 

στ᾿ ἀρά Meineke. 818. Οἰδίπου γ᾽ rec., Οἰδέπους Bothe, ex 

interpretatione repetit Dind., αἐστώτειρ᾽ LKayser, αἰανοῦς Heim- 

soeth. Cfr. 710. 819. δεινόν (καινόν Meineke) τε περιπέτνε: 
με καρδίαν xpóoc Heimsoeth, κακῶν τι περεπέτνει με καρδέαν χρύος 

Weil, κακοῦ (quod scholiasta legerit) . . δέος Paley. Cfr. schol. 

rec. ἢ χκαχοῦ ἀντὲ τοῦ κινδύνου. 821sq. ϑυιὰς, ἠδ᾽ αἱμοσταγεῖς 

νεκροὺς ἔκλαυσα Weil. 822. δυσμόρους recc. 824. ξυναυ- 
λέα λέχους Hartung. 827. ἄπειστοι rec. ἀπίϑανοι Heimsoeth. 

897sq. δ᾽ ἄπιστον “Παΐου διήνυσαν μέριμναν ἀμφὶ πτόλιν Hartung. 

828. in scholio παρὰ τοῦ ϑεοῦ καὶ nep! τῆς πόλεως. postea. παρὰ 

τοῦ ϑεοῦ ἠπόλλωνος Heimsoeth, παρὰ τοῦ ϑεοῦ χατὰ τῆς πόλεως 

Sorof. 829. οὐδ᾽ dpjgAóvsca: Paley. 831. ἄπυστον Schuetz. 

833 —39 — 840 — 46 statuit Hermann, 833 — 38 — 839 — 46, la- 

cuna ante 833 et post 838 notata, Weil. 833. τάδ᾽ αὐτόκρανα 

cl. Etym. M. p. 173, 34 αὐτόκρανα᾽ αὐτόδηλα. αὐτοκράαντα Weil. 

834sq. (cà) διδυμανόρεα {πόνων» xáx' GCW Schneider, δέδυμ᾽ 

ἄχορα xaxá L Kayser. 884sqq. διπλαῖ μέριμναι, δίδυμ᾽ ἀγάνο- 

psa καχά,} αὐτοφόνα, δέμορα, τέλεα τάδε (τάδε recc.) πάϑη: τί 

; Herm., διπλᾶς μερίμνας διδυμάνορα δέμοιρα κάκ᾽ αὐτοφόνα, 

τέλεια τάδε πάϑη. τί φῶ; Hartung, διπλασιμέρεμνα, διδυμαγανόρεε᾽ 

ἄχη, | αὐτοσφαγῆ, δέμορα, τέλεια καὶ τέ φῶ; Heimsoeth, δέδυμ᾽ ἀγα- 

vópst' ἄχη, cetera ut Herm., Weil. 855. ἀντέρονα Herwerden. 

836. fort. τέλεα τάδε. τί go; 837. πόνων om. Rob. 837 sq. 
οὐκ ἄλλο y ἢ πόνοι πόνων ἐφέστιοι Heimsoeth. 899. ἀλλὰ γόων 
φέλειαε Herm. 841. γέροντα πέμπετα: Wunderlich. 841sqq. 

ἀμείβε: τὰν μελάγκροχον νεχυοστόλον ϑεωρέδα Blomf. 842. με- 
λαγκρόκων Herm., μελανόκροχον Heimsoeth, μελάγκορον Η L Ahrens. 

8495q. τὰν (κατ᾿ H Voss) ἄστολον (ἄστολον recc.) μελάγχροχον ϑεω- 
ρίδα Stanley. τὰν μελανόχροκον ἀγάστονον ϑεωρίδα Weil. 842 
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— 846 secludit C G Haupt. 843. νεχρόστολον Casaub., vavoco- 
λῶν Schwenk, vexuóoco2ov schol. legisse videtur Butlero. In scholio 

οὐ (xupíug) τὴν Abresch, νῦν τὴν pro οὐ τὴν Kirchhoff, οἶδεν ϑεω- 
pud» pro ὁδὸν ϑεωρητικὴν Dind., 600v ϑεωρικὴν διαπεραιοῦται ὃ 
στόνος Heimsoeth, λέγεε δὲ ὅτε ταύτην τὴν ὁδὸν, ὥσπερ ϑεωρέχὴν, 
οἶδεν ὃ στόνος, τὴν ἐπὶ τὸν Ἡγέροντα κτέ. Paley, ἥνπερ οἶδεν Abresch. 
ἀνάγνην Pauw, ἄναγνον Dind., fort. ἢ κατὰ τὴν ἀναπνοήν (scil. λέ- 
γε: ἄστονον). 844. ἀστιβῆ ᾿πόλλωνε Pauw, ἀστιβὴ Παιῶνι HL 
Ahrens. 845. ἀνάλιον eicit Blomf., τὰν ἀνάλεον Dobree. 846. 

δυσφαῇῆ vel νηφανῆῇ Boeckh. Post 846 tertiam stropham et anti- 
str. interisse opinatur Aberti. 849. οὐδ᾽ Oberdick. 852 sq. 

φήμαις ἐν δυσχελάδοις ὕμνον Hartung. Post 852 supplet ἐπαχου- 
σάσας Weil, ἐξαρχούσας Paley. 854. Ai0q. Vict., ^4:0y, Elmsley, 
“Ἅιδου Blomf. 856. ἀὼ ko Dind. In scholio μέτρας xoi ocpó- 

' eouc ἐνδύονται Heimsoeth. 856—940 quinquies quinis cho- 

reutis tribuit Bamberger. 858. στενάχω Dlomf. In schol. fort. 
Ἀττικοί. 859. ὀρϑῆς Blomf. 860—940. hemichoria vulgo 
alternant sie: 860. 864. 866. 870. 879. 878. 8775. 878. 880. 883. 

884. 886. 887. 890. 892. 895. 896. 898. 899. 906. 907. 909. 910. 

917. 921. 929. 933, apud Hermannum 510: 860. 864. 866. 870. 872. 

878. 875. 878. 883. 884. 887. 890. 895. 899. 906. 910. 917. 921. 

929. 933, apud Dindorfium olim sic: 860. 864. 866. 870. 872. 878. 

883. 890. 895. 899. 906. 910. 917. 921. 929. 933, apud Westpha- 

lium sic: 860. 864. 866. 870. 872. 873. 874. 875. 816. 878. 879. 

880. 883. 884. 885. 887. 888. 890. 891. 892. 895. 896. 897. 898, 

899. 906. 907. 908. 909. 910. 917. 921. 929. 933. — Inter quin- 

decim choreutas distribuit Boeckh. — 864sq. 870sq. hemichoriorum 

praesulibus, cetera hemichoriis alternantibus tribuit C G Haupt, 

864sq., 870sq. coryphaeo, cetera hemichoriis ut vulgo tribuit Grote- 

fend. — Cum Bergkio 860 — 63, 872— 77, 895 —98, 917 — 20 An- 

tigonae, quae his respondent partes Ismenae, cetera choro tribue- 

bat olim Wejl. Nunc idem Hermannum et magis Westphalium se- 

cutus hanc partitionem statuit: Xooo0 ἡ α΄ 860, Xo. 864, Χοροῦ ἡ 

β΄ 866, Xo. 870, α΄ 872, β΄ 818, α΄ 874, β΄ 816, Xo. 878, α΄ 883, 

β΄ 884, α΄ 885, β΄ 888, Xo. 890, α΄ 895, β΄ 896, α΄ 897, β΄ 898, 
Xo. 899, α΄ 906, β΄ 907, α΄ 908, β΄ 909, Xo. 910, α΄ 917, β΄ 918, 

α΄ 919, β΄ 920, Xo. 921, α΄ 929, β΄ 930, α΄ 931, β΄ 932, Xo. 933. 

Muff str. 860 et ant. 866 hemichoriis, 864sq. et 870sq. ducibus 
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hemichoriorum, 872 — 940 duodecim singulis choreutis (872, 878, 883, 
890, 895, 899, 906, 910, 917, 921, 929, 933) tribuit. 862. δό- 
μους ἑλόντες πατρῴους Weil 869. (ὦν μέλεοι H Voss. 86454. 
et 870sq. hemichoriis tribuit Christ. 867. ἐρειφετοέχγους Schuetz. 
868. τί δὴ Lachmann. 868sq. διηλλάχϑητε Burney. διήλλαχϑ᾽ 
o0 φιλίᾳ, σιδάρῳ H Voss. 870. ἀληϑὴς Schuetz. τὰ πρὸς Οἰδε- 
πόδα Francken, φάτιν Οἰδιπόδα Weil. 872. (δε delet Burney). 

Post 873 addit ὁμοῦ τετυμμένοε (ex v. 896) G C W Schneider. 
874. ὁμοσπόρων Heimsoeth. ὁμοσπλάγχνων γε, 878 — T" (item 884 
— 889) alteri hemichorio tribuens, Hartung. πλευρῶν Wellauer. In 

scholio τετυμμένος τεϑνήκασιν οἵ ὁμόσπλαγχνοι Heimsoeth. Post 

874 πεπλαγμένους ἐννέπω ex 879 interponit Wellauer, πλαγὰν ἐν- 
νέπω ex 878sq. Bamberger, διεχρίϑητέ τοι (vel 07) supplet Halm, 

ἔϑανον ἐπὶ φόνῳ Grotefend. 876. δ᾽ delet Gilbert. ἀντιφοντῶν 
Blomf., αὐτοφόνων Hartung, ἀντιφονούντων Grotefend. 871. (&x) 

ϑανάτων Lachmann, (ας ϑανάτων Wellauer, {σφιν ϑανάτων, nisi 
potius 889 xai delendum sit, Herm., (xaZ) ϑανάτων Francken, {τῶνν 

ϑανάτων Prien, (07» ϑανάτων Weil. 878sq. HMIX. α΄. δόμοισι 
xal σώμασι: πεπλαγμένους ἐννέπω. IIMIX. β΄. διανταέίαν λέγεις πλα- 

γάν olim Schuetz, διανταέαν λέγεις πλαγὰν δόμοις σώμασιν πεπλαγ- 

μένους Lachmann, (δ. λ. π. δόμοισιν xai σώμασιν ΟΟ Haupt), διαν- 

ταίαν λέγεις πεπλαγμένους καὶ δόμοισιν ἐννέπειν Herm., διανταέαν 

λέγεις πλαγάν: δόμοισι πεπλαγμένους ἐννέπω G C W Schneider, δεαν- 

caía» δόμοισι: σώμασέν τ᾿ ἐννέπω πεπλαγμέναν (ἐννέπεις πεπλαγμένους 
Weil) Heimsoeth, δεανταίαν ἔπεις δομαῖ o«(cl. schol. in Hesych. δομή᾽" 
σῶμα) xal δώμασιν πεπλαγμένους MSchmidt, διανταίαν λέγεις me- 
πλαγμέναν. δόμοις καὶ σώμασιν πεπλαγμέναν ἐννέπω Westphal. δώ- 

μασιν καὶ πόλει πεπλαγμένους A Nauck. 879. πεπληγμένην rec., 

πεπλαγμέναν Hartung. 880. (ἀναύδῳ Burney). jpéve τ᾽ Lach- 

mann. 881. ἀραῖον £x τε πατρὸς Lachmann. τε πατρὸς (et 
893 ἀμέμφεια) A Ludwig. 882. (sv) διχόφρονε Herm., óaió- 
€00v., nisi xa? vel articulus praeponendus sit, Enger,.(xa?» διεχό- 

φρον: Grotefend, {σφὶν» 9. Prien. 885 sq. μένε: . . ἐπιγόνοις 

secludit CG Haupt. μενεῖ φῆμις ἐπιγόνοισιν Heimsoeth, μενεῖ (olim 
p£vet) κτέανα τάδ᾽ éntyóvorg Weil. ἐπιγόνους Schneidewin. 88754. 
(0€ ὧν αἰνομόροις νεῖχος ἔβα olim, postea aivopóporg δ᾽ ὧν veixog 
ἔβα Bothe). 889. xai secludit CG Haupt. ϑανάτου μέρος Heim- 

soeth. 891. (ἐμοιράσαντο δ ὥστ᾽ ἴσον λαχεῖν κτήματα West- 
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phal. (ὥστ᾽ delet CGHaupt). 892. in scholio γαρισάμενος, 
verba ὡς μηδετέρῳ γαρισάμενος ad 894 apponens, Paley. — 8925sqq. 

διαλλακτὴρ δ᾽ ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀμεμφὴς ἦν φέλοις οὔτ᾽ ἄσμενος (vel dp- 

μενος) ἐχϑροῖς Hartung, (διαλλαχτὴρ δ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀμεμφὴς ἦν οὐδ᾽ 
εὔχαρις IHH Schmidt). (δ᾽ οὐκ ἀμεμφεῖ πὰρ φίλοις οὐδ᾽ ἐπιχάριτ᾽ 
"Apet Grotefend). 893. fort. φέλων. 894. οὐδ᾽ εὔχαρις (olim 
ἔγχαρις) Dind. 896. σιδηρόπαλτοε olim, post σιδαροπλάκτους 
Schuetz. 898. λάχη Schuetz, Aáxe: Hartung. 899. δεινὰν 
pro δόμων Brunck. μάλ ἀχὼ (vel ἀχὴν) ἐς (vel ἐπ᾿) αὐτοὺς recc. 
μάλ᾽ ἀχὼ δόμων ἐς αὐτοὺς Bothe, δεινὰν μάλ᾽ ἀχὼ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτούς 

Schuetz, δόμων μάλ᾽ ἀχὰν ἐς οὖς Elmsley, δόμων δ᾽ ἀχὼ μάλ᾽ αὐ- 
τοῖς H Voss, ἀχὼ μάλ᾽ αὐτοὺς δόμων Scholefield, δόμων μάλ᾽ ἀχὰν 

ἐπ᾿ αὐτοῖς Herm., μάλ᾽ ἀχάεις αὐτοὺς vel δόμων ἀγὰν ἐς (ἐπ᾽) ao- 
τοὺς olim Prien, μάλ᾽ ἀχάεις δὲ τοὺς Enger, δόμους νιν ἀχλυοῦν- 

tac olim Weil, ἀχὼ δόμων μάλ᾽ ἀχάεσσα Heimsoeth. 899 sq. 
μάλ ἀγάεσσ᾽ ἰὰ δόμων τοὺς προπέμπει Westphal. 899 sqq. 
μειλάϑρων ἔσω σφε δὴ προπέμπει αἰακτὴρ yóog . . ἀϊόφρων .. ἃ 

κλαιομέναισιν μινύϑει ταῖνδε δυοῖν ἀνάσσαιν Hartung. 

901. in scholio verba οὐκ... γαέρων ad οὐ φιλογαϑής perti- 
nere vidit Paley, at idem δαΐζξων τὰς φρένας ad δαϊχτήρ (900) re- 
fert. 902. οὐ φιλόφρων olim Hermann. δάξος, οὐχὲ Burney. 
906. πάρεστιν εἰπεῖν Burgard. 907. o? Heimsoeth. 908. ςέ- 

νων δὲ rec. 909. à» δᾷδε Burney, ἐν δάαις Hartung. 910. 
δυσδαίμων ex interpretatione repetit Elmsley. δυσδαιμόνως σφ᾽ & 

τεκοῦσα E AIAhrens, δυσδαίμονάς σφ᾽ & τεχοῦσα Herm. δυσάνωρ 

Oberdick. σφ᾽ & τεκοῦσα {μάτηρΣ Westphal. 910sq. (ἀὺν δὺυ- 

σαέων σφὶν ἅ τεκοῦσα πρὸ πασᾶν ὁπόσαι Dind., δυσαέων σφ᾽ ἅ τε- 

κοῦσα {μάτηρΣ πρὸ πασᾶν ὁπόσαι (olim ià δυσδαίμων σφ᾽ & τε- 

χοῦσα πρὸ πασᾶν ὁπόσαι) Prien, δυσδαιμονεστέρως τεκοῦσα πρὸ 

πασᾶν γυναικῶν ὁπόσαι Heimsoeth. 918. (πόσιν αὑτᾷ ϑεμένα 
παῖδα τὸν αὑτᾶς Bothe). 916sq. γερσὶν ὁμαιμόνεσσιν. | "'Üpat- 

μονες δῆτα Heimsoeth. 917. συνώλεϑροι Weil. 918. διαν- 
τομαῖς vel potius διαρταμαῖς E AIAhrens, διαπλοκαῖς Hartung, δια- 
νομαῖς Weil, διαλλαγαῖς Oberdick. διατομαῖσιν οὐ qae Blomf. 

921. ἐν γαέᾳ δὲ (et 933 ἐπανθϑήσαντες) GC W Schneider. 922. 
φονόρρυτος olim Schuetz. 924. in scholio δέχγα πυρὸς Heim- 
soeth. 926. πικρῶν δὲ olim Weil. 997. πικρῶν δατητὰς Har- 
tung. 927. ἀράν ys πατρὸς Schuetz. 930. ἀχϑέων, nisi 918 
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ἀφέλαις legendum sit, Schwenk. διόσδοτῳων olim Herm. τῶν Διοσ- 

δότων ἀχέων vel ἀλγέων Διοσδότων Blomf. ϑεοδότων C GHaupt, 
διοπετῶν olim Dind. 931. σώμασι rec., γώματι Blomf. γᾶ Weil. 

932. ἐστι Toup. 933. ἐπανδήσαντες Hartung. 934. πόνοισε 
γενεάν omittunt recc. 935. τελευτᾷ δ᾽ αἵδ᾽ vulgo, τελευταέῳ 
δ᾽ Weil. 997. παντρόπ᾽ ἐς φυγὰν Hartung. 99854. πύλαι- 

σιν ai; Blomf. 940. χρατήσασ᾽ rec. ἔληξ᾽ ὃ δαίμων recc. (λῆξε 
Bothe) χρατήσασ᾽ ἅδ᾽ ἔληξε C GHaupt. 941sqq. hanc extre- 
mam fabulae partem, in qua tres simul agant histriones, ab alio, 

fortasse ab Euphorione, additam iudicat Bergk. 941 -— 85 olim 

versibus temere transpositis in stropham et antistr. redegerat Herm., 

941— 49 epodum, 950—64—965 — 79, 980 —95 epodum statuit 

Lachmann. 941— 95. Antigonae pro Ismena chorum respon- 

dentem faeit Enger. 941. πληγεὶς A Nauck. 941sq. {σὺ 
παισϑεὶς ἔπαισας. Σὺ... κατακανών GC WSchneider, {σὺ παισ- 

Σὺ... κατακτάς Westphal. παισϑεὶς ἔπαισας. Πλή- 

ξας ἐπλήγης. Πρόκεισαι κατακτάς (949). Πρόκεισαι τεϑνηκώς (v. 

942 deleto) Prien, παισϑεὶς ἔπαισας. Κεῖσαι xacaxcác (949), item 

N 

θεὶς ἔπαισας. 

v. 942 deleto, Enger. 942. σὺ δ᾽ ἔϑανες κτανών rece., ἔϑανες 
()&vec Dind.) καταχτάς Lachmann. 945. μελεοπόνος Weil, με- 

λεοποιός Heimsoeth. 947sq. ζω δάχρυα. "Iw γόος Ald., ἔτω 

δάχρυ᾽. "Iw γόος Wellauer. 1. ἐὼ γόος.. 4. ἰὼ δάκρυ. XO. 
δώμασι καὶ χϑονέ. 1. πρὸ πάντων γ᾽ ἐμοί. 4. xal τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοέ 

ex v. 988sq.) Westphal. In scholio πρὸς ἕτερον τρέπεται schol. 
rec., ὡς τὸ χοιμᾶσϑαι. καὶ. . πρόκειται, scholium ad 941 sq. 

apponens Enger. 949. AN. npóxswa. IX. κατακτάς Lach- 
mann. Versum ante 947 reponit Hartung. προχεῖσϑε vel mpo- 

χεῖσϑον xacáxpac Bothe. Post AX. πρόχεισαε κατακτάς supplet 
1Y. πρόκεισαι φονευϑείς Herm. (4M. πρόχεισαε φονευϑείς. LX. 

πρόκεισαε κατακτάς Schuetz). AN. πρόκεισαι. LY. κατέκτας Heim- 

soeth. Verba πρόχεισα:ι καταχτάς reliquias antistrophae, cui 984 
— 989 vindicat (4. πρόκεισαε κατακτάς. *** l. ὀλοὰ λέγειν. A. 
ὀλοὰ δ᾽ δρᾶν. l. ἰὼ πόνος. 4. ἰὼ κακά. XO. δώμασι καὶ χϑονέ. 

l. πρὸ πάντων γ᾽ ἐμοί. A. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοέ), putat Westphal. 
προχείσεται ex duplici seriptura πρόκεισαι, πρόκειται repetit Paley. 

Etiam aliam lectionem προχείσϑω fuisse idem ex scholio efficit. 
950sq. et 965sq. 4X. 27 ἐή. Io ἐὴ ἐή Dind. 950 — 52. ἢ 
αΐνεται xzí. Lachmann. 953. δὲ Heimsoeth. 954. io | 8 S 
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id) πολυδάκρυτε σύ recc., id πανδάκρυτε σύ Blomf., ἀὼ πόλει: δα- 
χρυτὲ σύ Lachmann, 2 i$ δακρυτὲ σύ Herm., à) σὺ πανδάκρυτέ 
τοι Halm. 955. σὺ δ᾽ αὖ (sic recc.) xal πανάϑλιε Blomfield. 
'956sq. φέλος ἔφϑισο. Φέλος ἔχτανες C GHaupt. 957. xal φέ 
λον γ᾽ Lachmann. 9585q. 0Jo& . . ὀλοὰ Schuetz, δεινὰ . . δεινὰ 

Boissonade, ó/óup« . . δίδυμα, haec post 961 transponens et hic 

lacunam statuens, Weil, ó«zó« . . διπλόα (in ceteris Weilium se- 

cutus) Heimsoeth. 960. ἄχεα τῶνδε τάδ᾽ ἐγγύϑεν olim Weil. 
Post 960 lacunam (/2.) olim statuebat, proxima sic scribens: AV. 
πέλας δ᾽ αἵδ᾽ ἀδελφαί LY. πέλας τῶνδ᾽ ἀδελφῶν, Herm. 960 sq. 

γόων (sic recc.) τοέων τάδ᾽ ἐγγύϑεν. χέων πέλας δ᾽ αἵδ᾽ -« - 
Ἀδελφεαί. ᾿Αδελφρεῶν Lachmann, (ἀχέων δὲ τοίων ἐγγύϑεν — τάδ᾽ 
ἀδελφὰ ἀδελφικῶν Hartung), ἄγεα δυοῖν τάδ᾽ ἐγγύϑεν (et in scholio 
ἄχεα ἤγουν ϑρῆνοη. Πέλας ἀδέλφ᾽ ἀδελφεῶν Enger, ἄχεα τῶνδε 
τάδ᾽ ἐγγύϑεν. Πέλας ἴδ᾽ ἀδέλφρ᾽ ἀδελφεῶν Oberdick. 961. πέ- 
λας δ᾽ ἀδελφῶν αἵδ᾽ ἀδελφεαΐί Brunck, ἀδελραὲ πέλας ἀδελφεῶν 

Burney, αἷὸ᾽ ἀδελφαὲ πέλας ἀδελφῶν Blomf., ἀδελρεῶν ἀδελφρεαέ 

Wellauer, πελόμεϑα δ᾽ αἵδ᾽ ἀχέων πέλας Grotefend, ἀδελφρεαΐέ γ᾽ 
ἀδελφεῶν CGHaupt, πέλας ἀδελφαὶ ἀδελφεῶν olim Weil, πέλας 

ἴδ᾽ ἀδέλφ᾽ ἀδελφεῶν Oberdick, ἀδελρεὰ τῶν ἀδελφεῶν Huettemann. 
(πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ ἀδελφοὲ ὧν schol. legisse videtur Paleio). Post 961 

inserit 984sq. Herm. 962 et 9177. μογερὰ βαρυδότειρα μοῖρα Burney. 
μογερά delet Hartung. Item Prien, ἐὼ βαρυδότειρα μοῖρα scribens. 

962 sq. (item 977sq.) Antigonae, 964 (item 979) Ismenae tribuit cum 

recc. libris Herm., 962—64 (item 977 — 79) choro olim tribuebat 

Schuetz, quem secutus est Blomf., 962 — 64 Antigonae, 977 —79 Isme- 

nae tribuit GC W Schneider. 963 et 978. πότνε᾽ Οἰδέπου Burney. 

σκιᾶς Dind., σχεὰ delet Weil. 964. μέλαιν᾽ Ἐρινύς τ᾽ hie et 979 

Hartung. 965 — 67. ἡ δυσϑέατα xcé. Lachmann. 965 — 68. 
7 δυσϑέατα πημάτων. ᾿Εδεέξατ᾽ ἐκ guyüc ἰών Hartung, ἐὴ ἐὴ Óvo- 
ϑέατα πήματα -- Ἐδείξατ᾽ ἐκ φυγᾶς &poí Halm. In scholio ὡς 
πρὸς Π|ολυνεέκη καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ex schol. A Heimsoeth. 968. 
δείξατ᾽ Burney, οὐ δεέξατ᾽ G C W Schneider, ἔδειξε δ᾽ Herm., &óe:- 
fag Paley. ἐδέξατ᾽ ἐχπεφυγμένος olim Weil, ἐδέξατ᾽ ἐκ φυγᾶς 

΄ . - ΄ . 2 

μολών Heimsoeth. 969. ὃς ζκεϑ᾽ ὡς κατακτανών Prien, ὅδ 

ἔχεδ᾽ ὡς, κατέκτανεν Heimsoeth. 971sq. ὥλεσεν δῆτ᾽ ἰών. Καὶ 
τὸ τοῦ νόσφισεν Lachmann, «sos δὴ τόδε. Kai τόδ᾽ ἐνόσφισεν 
Wellauer, (ἀπώλεσεν δή. Kal τὸ τοῦδ᾽ ἐνόσφισε Bothe), ὥλεσεν 
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δῆτ᾽ αἰαῖ. Τόνδε xal νοσφίσας Grotefend, ὄλεσεν τόδε. 76δ᾽ ἐνόσ- 
φισεν CGHaupt, ὥλεσε δῆτ᾽ ἄπο. Καὶ τὸν ἐνόσφισε GO W Βομηοί- 
der, ὥλεσε δῆτ᾽ ἄπο, Τόνδε δ᾽ ἐνόσφισε Hartung, ὥλεσε δῆτ᾽ ἄγαν. 
Τόνδε δ᾽ (olim 078" ὅδε. Τόνδε v) ἐνόσφισεν Weil, deos δῆτά 
τοι. Καὶ τὸν ἐνόσφισεν Halm, ὥλεσε δῆϑ᾽ ὁμοῦ. Καὶ τὸν ἐνόσφε- 
σεν Paley. 972. xal τὸ τοῦδ᾽ ἐνόσφισεν Rob. 978sq. τά- 
λανα τελῶν. Τάλανα παϑών olim cum 959sq. ὀλοὰ λέγειν. Ὀλοὰ 
δ᾽ ὁρᾶν, post 976 διπλᾶ λέγειν. Διπλᾶ δ᾽ δρᾶν scribebat et 947 sq. 

post 961 collocabat ad lacunam explendam, Weil. 974. τάλανα 
πάϑεν Burney, τάλαν δ᾽ àxaí GC W Schneider. 975. δύστηνα 

Stephanus, δύσποτμα Schuetz, δέστονα olim, postea δέπονα Hermann. 
δύστηνα καὶ (καὶ habet rec.) xz0s' ὁμώνυμα Burney, δέποινα κήδε" 
óvóvuua Lachmann, δύστανος & χηδεμονέα Dind., δέστολα καὶ κήδε᾽ 
ὁμαίξοονα CGHaupt, δέτονα κήδη σύννομα Enger, δύστανα κήδε᾽ 
ὁμώνυμα Francken, ἐτεὰ κήδε᾽ ὁμώνυμα Heimsoeth, δέπονα κήδε 
ὁμαέμονα Weil, fort. διερὰ xzós' ὁμαέμονα. 976. δώγρα 9op:- 
πάλτων πημάτων olim Schuetz, δῶγρα πήματα παλμάτων (olim δὲ- 

πάλτων πημάτων) Herm., λυγρὰ τριπάλτων πημάτων Dind. λυγρὰ 

τριπαλαίστων πημάτων Francken, λυγρὰ τριπλάκων κακῶν Hartung, 

λυγρὰ διπάλτων πημάτων Enger, λυγρὰ διτλάμονα πήματα Weil, 

διερὰ πάλματα πημάτων Heimsoeth, δῶγρα τρέπαλτα πημάτων Huette- 
mann, fort. τρέτολα πήματα τλαμόνων. In scholio ξέοντα πήματα 
CG Haupt. 977. in scholio ὡς βαρέα παρέχουσα Heimsoeth. 

977 --- 79 ante 950 olim collocabat Herm., post 983 Burney. 981. 

ὕστερον recc. σὺ δ᾽ οὔ νιν ὕστερον ἔμαϑες Heimsoeth. 989. τῷδ᾽ 
ἐσήμερος Heimsoeth. 984.54. omittit Burney. ^ Versibus 984 — 89 
transpositis lacunam (— ἐὼ i$ δυστόνων κακῶν ἄναξ Ἐτεόκλεις dp- 

χηγέτα) statuit Westphal. 984. 95 sic exhibet Enger: AW. 
ὦ πόνος, ὦ κακά, ΧΟ. δώμασι xal γϑονὲ AN. ὀλοὰ λέγειν, ΧΟ. 

ὀλοὰ δ᾽ ὁρᾶν, AN. πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί, ΧΟ. καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. 
AN. ià ἰὼ δυστάνων ἀρχαγέτα. ΧΟ. ἐὼ ko πάντως πολυπονωτάτων. 

AN. τς ES δαιμονῶντ᾽ ἐν ἄτᾳ. ΧΟ. ἰὼ ἰὼ πῆμα πατρὶ πάρευνον. 

AN. ἰὼ ἰὼ, ποῦ σφε ϑήσομεν γϑονός; XO. Ἰὼ ἰὼ ποῦ 'στι τιμιώτα- 

TOV; 986sq. ὦ πόνος. Ὦ xaxd Bothe, ὦ zóvocg. "Q xaxd 

Herm., ἐὼ ἐὼ πόνοι. Ἰὼ ἰὼ xaxá Heimsoeth. 98754ᾳ. ἀὼ κακὰ 

δώμασιν. "là xol γϑονὲ xcí. Burney. 988. δόμοις καὶ Lach- 
mann. 988sq. AN. δώμασι. LY. καὶ χϑονί, AN. πρὸ πάντων 

δ᾽ ἐμοί. IX. xal τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί Herm. 989. xa! πρόσω γ᾽ 
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Vict. xai πρὸ σοῦ γ᾽ Young, κἄτε πρόσω γ᾽ Blomfield. τὸ mpóo- 
ϑεν γ᾽ ἐμοὶ olim Heimsoeth. 990. δυστόνων vel δυστήνων vel 
δυσπότμων recc. ΑΝ. ἰὼ ἰὼ δύστανε κακῶν (deletis ceteris) Blomf., 
ἐὼ δυστάνων κακῶν. Ἰὼ, ἄναξ ᾿Βτεόκλεις ἀρχηγέτα (— 998 et 991 54. 
ΞΞ99454. statuens) Wellauer, LX. ἰὼ ἰὼ δυστάνων κακῶν. AN. ἄναξ 

ἔτα. LX. ἀρχήγ᾽ ἔτα GO WSchneider. πημάτων ἄναξ recc. LX. i 
ἰὼ δυστόνων κακῶν ἄναξ ᾿Ετεόκλεις ἀρχηγέτα Turn., AN. ἐὼ δυσ- 
πότμων. IX. ἄναξ Ἐτεόκλεις. AN. σὺ δ᾽ ἀρχαγέτας. 12). » » Herm. 
id δυστάνων πημάτων (deleto ἄναξ) Hartung, ἐὼ δυστάνων ἀρχαγέ- 
ται (olim δυσπότμων ἀρχαγέτα) Prien, qui post 990, 991, 995 la- 

cunas statuit, ἐὼ ko πημάτων ἀρχαγέτα Oberdick. 990sq. i» 
δυστόνων κακῶν. Πάντων πολυπονώτατοι C G Haupt. 991 -- 92. 
(lacuna post 991 posita)- 9998 --- 95 statuit Hermann, 990 --- 992 

—993 —95 Heimsoeth. 991. ἐὼ delet Dind. πάντων delet Lach- 
mann. πολυπονώτατε et πουλυπονώτατοι reCC. ἐἀὼ κακῶν πολυστο- 
νωτάτων Halm. 991sq. ἀὸ πάντων πολυστονώτατοι δαιμονῶντες 

"Ara Hartung. 992. ik» καὶ Burney. δαιμονῶντες ἄτᾳ recc. (et 
Hermann). δαιμονῶντες ἔναντ᾽ ἄτᾳ G OW Schneider, δαιμονῶντ᾽ ἐν 
ἄτᾳ Paley. "Versum post 994 collocat C G Haupt. 993sq. ἰώ, 

ποῦ ϑήσομεν y9ovóc; lo, ποῦ τιμιώτατον; CG Haupt, ποῦ... γϑο- 

vóc; Ποῦ ᾿στι τιμιώτατον; Hartung. 993sqq. XO. ἰὼ ἐὼ ποῦ 

σφε ϑήσομεν γϑονός; ἰὼ τιμιώτατον σῆμα πατρὶ πάρευνον Westphal. 
994. ὅπου ᾿ στὲ (vel ὅπου τὸ) τιμιώτατον olim Dindorf, ἐὼ, οὗπέρ ye 
τιμιώτατον Weil, ὅπου τι τιμιώτατον Heimsoeth, ποῦ τιμιώτατον 

μέρος Oberdick. 995. σῆμα schol. legisse videtur Westphalio, 
σπέρμα conicit Weil, fort. πτῶμα.  &vseuvov Hartung. Versum ἐὼ 
πῆμα π. πάρευνον post 992 (i) δαιμονῶντες ἄτᾳ) olim transponebat 

Prien. Post 995 collocat 1045—48 Weil, choricum inter- 

cidisse, per quod Ismenae histrio personam praeconis indueret, pu- 

tat Bursian. 996sqq. hane extremam partem a fabula trilogiae 
tertia alienam iudicavit A Schoell. 996. ἀπαγγεῖλαε recc. δο- 
χοῦντα καὶ μέλοντ᾽ (μέλλοντ᾽ rec.) Brunck. ὑμῖν τὰ μὲν δόξαντ᾽ 
Blomf., δόξαντα καὶ δοκοῦντ᾽ Weil, γύναι, τὰ κυρωϑέντ᾽ Paley. 

997. Καδμείας γϑονός rec. 997sq. Καδμείας γϑονός . . εὐνοίᾳ 
πόλεως Dlomfield. 998. scholii verba εὐφήμως --- εἶπεν refert 
ad 995 Dind., sed pertinent ad εὐναέᾳ. Ibid. ἐν τῷ τόπῳ τοῦ πατρὸς 

τάφου Paley. 999. φέλης Blomfield. 

1000. εὔργων γὰρ Hartung. ϑάνατον sev ἐν τέλει lacobs, 
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ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πύλαις Francken, ὄλεϑρον εἶργε τῇ πόλει Weil. 

10005ᾳ. εἴργων γὰρ . . πόλει ἱερῶν πατρῴων, ὅσιος ὦν, μομφῆς δ᾽ 
ἄτερ Paley. 1001. ὡῶν HWolf. 1002. τέϑνηκεν ὥσπερ 
Blomf. τέϑνηχεν οὔνεχ᾽, ὡς νέοις Hartung. 1004. supra νεχρὸν 
scriptum λέγω in rec., Πολυνεέκη λέγω Weil. 1006. Καδμείας 
rec. 1008. in scholio //JoAsveéxe: ἔσταε μὴ Dind. 1009. 
ἀτιμάσας ἔγει, deleto v. 1010, Weil. 1011. τούτου Schuetz. 
πετεινῶν rece. 1018. τυμβοχόα γοήματα vel τυμβόχωστα γώ- 

ματα Hartung, τυμβοχόα μειλίγματα Naber. 1015. εἶναι δ᾽ ἄτι- 
μὸν Brunck. Versum delet Gilbert. 1016. τῷ γε rec. ταῦτ᾽ 
ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἔδοξε Schuetz. ἔδοξ᾽ ἐς τόνδε Halm. 1017. ys 

omittit rec. προστάταισι Καδμείων Blomf., AK. πρὸ προστάταις GC W 
Schneider, Λαδμείων ἐπιστάταις Heimsoeth. 1019. κἀμὲ xw- 
δύνῳ DBlomf. χἀμὲ κινδύνῳ ᾿μβαλῶ Heimsoeth. 1019sq. x&v 
ue χινδύνῳ βάλω. . οὐκ αἰσχύνομαι Hartung. 1020. τιμῶσ᾽ 
ἀδελφὸν Heimsoeth. 1021. fort. ἔχουσ᾽ ἄναρχον τήνδ᾽ ἀπιστίαν 
πόλε. 1029. suspectus Paleio. xai τὸ δυστήνου Pauw. 1024. 
ἑχόντε rec. χοίνωνεϊ rec. 1026. οὔτε Blomf. Vel ante 
vel post 1029 lacuna statuenda aut 1031 ante 1030 ponendus vi- 

ditur Prienio. xe? τἄλλα μὴ πάρεστιν, ἀλλ᾿ ὅμως κόνιν supplet et 
1031 αὐτὴ scribit Weil. 1031. xa? γῇ καλύφω Dobree. μηδέ 
cot δόξῃ πάλιν Brunck. 1083. τόδε rec. 1085. ἐχφυγεῖν 

Iacobs. 1036. τραχὺς Rob., τραχύς γ᾽ Burges. δ᾽ omittit rec. 
τραχὺς δ᾽ ἄϑαπτος οὗτος .. γενήσεται; LSchmidt. In scholio dvao- 

τελεῖς Paley. 1037. σὺ κοσμήσεις τάφῳ rec. 1038. ἢ δή 
τὰ τοῦδ᾽ οὐ διατετέμηται ϑεοῖς; Casaub., ἤδη τὰ τοῦδ᾽ ὅτ᾽ οὐκ 
αἀτέμητ᾽ ἦν ϑεοῖς Madvig, ἤϑη τὰ τοῦδ᾽ οὐδ᾽ αἷμ᾽ ἀτίμητον ϑεοῖς 
Romahn. 7 δὴ τὰ MAL Aden. id 7 δὴν τὰ Francken. (οὐδ᾽ ἠτετέ 
μητα: Grotius), εὖ διατετίμηται anonymus. τὰ τοῦδ᾽ οὐ δυστετέμη- 

ται ϑεοῖς Herm., τὰ τοῦδ᾽ οὐδ᾽ ἀποτετέμηται ϑεοῖς Boissonade, τὰ 
τοῦδ᾽ οὐ δίχα τετίμηται ϑεοῖς Wieseler, τὰ τοῦδε δυστετέμηται 

ϑεοῖς; Heimsoeth. λεῷ vel τέως Pauw. 1089. χεινδύνῳ 'ufa- 
λεῖν Heimsoeth. Post 1041 versum Antigonae (o ye ξυνηδέκῃ- 

σαν ὑβρίσαντέ vty) excidisse putat, 1042 praeconi tribuens, Herm. 

1042. περαίνειν Hartung. Versum post 1044 transponit Sudhaus. 
1043 post 1044 collocat Paley. 1045, 1052 HMIX., 1054 ANT. 

praescribit Tyrwhitt. 1046 —1051—1052— 1057, 1058 —1063— 
1064 — 1070, lacunis post χαποτρέπομαςι 1052 et προπομποί 1061 
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significatis, alternantibus hemichoriis tribuit Schwenk. 1045 — 48 

coryphaeo, cetera hemichoriis (1049, 1052, 1058, 1064) tribuit 

€GHaupt. Hune ordinem hemichoriorum: 41046 —51, 8 1052— 

57, B1058— 63, 41064 —'0 statuit HL Ahrens. 1048 -- 58. cory- 

phaeum, 1054— 63 alterum hemichorium, 1064sqq. coryphaeum 

cum reliquis virginibus recitare putat Enger. 1046 (1045). in scholio 

κλαιουσῶν pro οὐσῶν Bothe. 1047. Ἐρινῦς Hartung. Λῇρες Ep:- 
νύες eicit, 1046 — 1051—1052 — 1057 statuens, Ri.Klotz. —1047sq. 

αἷς .. γένος «eco olim Weil. 1048. ὠλέσσατε Elmsley, ὠλέσατ᾽ 

ἐκ Burges, ὄλλυτε Heimsoeth. —1052. ἄλλα HL Ahrens. κἀποτρέπο- 
pac delet Hartung. καποστρέφομαι Paley, fort. κἀφοσιοῦμαι. 1058. 

λῆμα Meineke, δόγμα LSchmidt. 1057. εἰσι. τίς àv οὖν ταῦτα 
vel εἶσι. τίς ἂν ταῦτα vel εἶσι. τές οὖν ταῦτα recc. εἶσιν. τές ἂν 

οὖν ταῦτα πίϑοιτο Brunck, εἶσι. τές ἂν ταῦτα πίϑοιτο Porson, εἶσι" 

τίς οὖν ταῦτα πέϑοιτ᾽ dv; olim Ritschl, eov: τίς οὖν ἂν τὰ πέϑοιτο 

Herm., (εἶσιν. τές ταῦτα πέϑοιτο Hartung). 1058. δράτω (02) 
Turn., δράτω {τεδ Canter, δράτω {γεδ olim Blomf. 1060. μὲν 
γὰρ recc., μὲν Vict. xai καταϑάφομεν Ri.Klotz. Post 1061 
supplet τῇ Λαδμογενεῖ Ritschl, τῇ Λαδμείων Herm. 1064. ὡς 
ἥ τε πόλις Blomf., ᾧπερ τε πόλις Kiehl. 1066 54. scholiasta 
fere haec: μετὰ γὰρ μάχαρας καὶ τὴν ἰδέαν πόλεως ἰσχὺν ὑπερεῖχεν, 
τὴν Καδμείων τ᾿ ἤρυξε πόλιν legisse videtur Paleio. In scholio 
παρέστησεν οἱ ἡμῶν ὥσπερ ὑπὸ idem. 1067. Καδμείαν Blomf. 

1069. ἀλλοδαπῶν recc. 106954. μηδ᾽ ἀλλοδαπῶν | κύματε φω- 
τῶν κατακλυσϑῆν (deletis verbis τὰ μάλιστα) LDindorf. 1070. 
χειμασϑεῖσαν καταδῦναι Paley. 
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AD 

ΓΒ) Εν. 

Separatim ediderunt fabulam GBurges (1821), CGHaupt 
(1829), FISchwerdt (1858), CKruse (1861), IOber- 
dick (1869). 

1—39. novem systemata protostatis trium ordinum alternan- 

tibus tribuit Christ. 2. in scholio τινὲς τῆς Φάρου: διὰ γὰρ 
v0D . . ἐποιήσαντο" Αἰγύπτου προπάροιϑε xcé. Paley. 9. ἀποπρὸ 
στομέων Abresch. (λεπτοβαϑῶν Vict., τῶν λεπτοβαϑῶν vel λεπταμα- 

ϑῶν Stanley, τῶν λευκοβαϑῶν Boissonade). 4. δὴ λείπουσαι 

Pauw, δ᾽ ἐχλεέπουσαι Seidler. 6. οὔτε γ᾽ Tittler. 7. πόλεως, 
φήφῳ τε καταγνωσϑεῖσ᾽ Burges. πόλεος Hirschfelder. xecayvwo- 
ϑεῖσαι Schuetz, καταχρινϑεῖσαι Hartung, γνωσϑεῖσαν M Schmidt. 

8. αὐτογενῇ τὸν Turn., αὐτογενήτων Schuetz. αὐτεγενῇ vot φυξά- 
ρεα Bothe, αὐτογενῇ φυξανορέᾳ olim Herm., αὐτοϑελεῖ φυξανορέᾳ 

Francken, αὐτογενεῖ, τὸν φρυξάνορα Tittler, αὐτογενῇ τὼς φυξάνορα 
Schwerdt, αὐτογενῇ φλυξανορέαν Merkel, αὐϑιγενῇ φυξανορέᾳ Κνί- 
éala, αὐτοϑελεῖ vel potius αὐτοδικεῖ φυξανορέᾳ Heimsoeth, αὐτοτε- 
λεῖς τὸν φυξάνορα Oberdick. φευξάνορα Dobree. 8564. ἀλλ᾽ 
Αἰγύπτου παίδων ἀσεβῇ γάμον, αὐτογενῇ τὰ φυλαξάνορα νόμιμ᾽ ἀξό- 

μεναι Burges, ἀλλ᾽ αὐτογενῇ φυξανορίαν.. ἀσεβῇ γ᾽ ὀνοταξόμεναι 
HL Ahrens. 954. ἀτέτην ὀνοταζόμεναι Heimsoeth, ἀσεβεῖν οὐχ 
ἁξόμεναι et 12 πεσσονομῶν | ὀνοταζομέναις M Schmidt. 10. ὀνο- 

ταζόμεναι {διάνοιαν Weil. ll. πατὴρ ὧν xai πρόνοος (ex 980) 
Burges. llsq. πατὴρ τάδε πεσσονομῶν xal στασίαρχος xal βού- 
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λαρχος Weil. 12. πεσσεύων Burges. In scholio τὰ ἀπὸ coó- 
τῶν λογιζόμενος Paley, ὑπὸ πεττῶν λογιζόμενος Kirchhoff. 18. 
κήδιστ᾽ Auratus, κέρδιστ᾽ Burges. ἐπέχραν᾽ (jpàg) Pauw. 14. 
ἁλόϑεν M Schmidt. 15. κέλσαι τ᾿ Hermann (tacitus). Ἄργος 08v 
τετέλεσται (ex 18) Burges. 16. οἰστροδάμου Marckscheffel. 
i7. βοὸς ἐξ ἐπαφῆς omittit Burges. χάἀξ ἐπιπνοίας delet Bothe. 

18. τετελέσϑα: Schuetz. 19. τίνα γοῦν Turn., τένα δ᾽ ἂν Herm., 

τα νυν C G Haupt. 28. ὦ πόλις ὦ γῇ Rob. (et Herm.), εὔπολες 
ὦ γῇ Bothe, ὧν πόλος, ὧν γῇ Burges. 24. voi βαρύτιμοι Bur- 
ges. βαρύϑυμοι Pearson, βαϑύτιμοι Hermann, Gaxpucipouc Har- 
tung, βαρυτέμους Enger. In scholio ἐπὲ ἄλλης ἀργῆς Paley. 25. 
χϑονέους vel γϑονέοες Pearson, γϑονέας Burges. ϑάχους Haecker. 
ἐγκατέχοντες Pauw. 97. δέξαισϑ᾽ Pauw, δέξασϑ᾽ Heath (et 
Herm.). 2854. τὸν delet (dividens ϑηλυγενῇ | αἰδοέῳ mw. γώ- 
ῥας 1) Weil His receptis γώρα Oberdick. γώραις Bothe. 39. 
νεύματε marg. Ask. νεύματε xópooc Burges. 30. ὑβριστήν τ᾽ 
Burges. 91. ἐν ἑλώδει Pauw. 32. (r9) ταχυήρει Pauw. 
33. πόντῳ | Hartung. 34. χειμωνοτύπῳ τ᾽, expulsis verbis βροντῇ 
τεροπῇ, Burges. 37. ὧν ϑέμις εἴργειν vel ὧν θέμις εἴργοι 

MSchmidt. 88. σφετερεξαμένων Scaliger, σφετεριξαμένους Lincke. 
99. ἀκόντων Herm. 41. Δίαν Pearson. In schol. xa? τὴν ἐπα- 
φὴν Paley. 42. τιμάορόν τιν᾽ Bothe. Zw» Herm. 48. ἀν- 
ϑονόμου τὸν προγόνου Hartung, dvSevópou τᾶς προγόνου Westphal. 
44. ἔχ τ᾽ Paley. 44sq. (βοὸς ἐξ ἐπαφῆς τε Ζηνὸς, ἐπωνυμέαν 
ἐπεχραΐνετο Burges). 45. ἐφάφει: anonymus. 45sqq. (Zz- 
νός — ἔφαψιν ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπέκραινεν ἀμόρσιμος αἰὼν εὐλόγως, 
"Exagóv τ᾽ ἐδένναξεν — Hartung), ἐπωνυμέαν δ᾽ ἐπέκρανε τὸ μόρ- 
σιίμον αἰνῶν εὐλόγως, Ἔπαφον δ᾽ ἐφέτυσεν vel Ἔπαφον προγεννάσας 
MSehmidt, ἔφραφιν ἐπωνυμίαν δ᾽ ἐπέκρανεν ὁ χτέ. Schoemann, Ζη- 
νὸς ἐφάφε: ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεχραίνετο κτέ. Westphal. In scholio 
αὐτῆς βίος Oberdick. 46. ἐπέκραινε μόρου γόνος αἰών vel ἐπε- 
χλώσατο μόρσιμος αἰών Burges. 48sq. "Exagóv τ᾽ ἐγέννασε: 
Ὅν γ᾽ Heath, "Ezagóv τε γέννασε. Ὅν v' Tyrwhitt. 49. τόνδ᾽ 
Schuetz. ἐπιδεξαμένα Pearson, ἐπελαζομένα Schwerdt. 49 sq. 

τόνδ᾽, ἔτι δεξάμενον νῦν μ᾽ ἐν Burges. 50. νῦν τοῖς οἰονόμοις 

M Schmidt. 5l. ματρὸς Apysíag BBreyer. τύποις ALudwig, 
τροφαῖς Verrall. 99sq. μνάσαμεν, atc τά τε νῦν ἐπιδεέξοι Bur- 
ges. 92sqq. γύνων μνασαμένα τ᾿ ἄγε νῦν... τεκμήρια γᾷ" πα- 

2 2 
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νόμοια M Schmidt. 53. τοκέων Martin, γονέων Hermann, γενε- 
τᾶν Paley, μάλα νῦν Enger, γενετῶν Schwerdt, πατέρων Wiel, τὰ 

γένους Merkel, προγόνων ex schol. Oberdick. 53sq. τελέων 
5 Ν, “5 * , MN ^ ec , 

ἐπιδείξω πιστὰ τεχμήρια, τᾷδ᾽ ἂν ὅμοια Haecker. 94sq. τεχμή- 
ev 2 5 ΄ 5 n » , » » EE. 2 τ 

pia. ἅτ᾽ ἀνόμεν᾽, οἶμαι, ἄελπτα Porson, τεχμήρεα, τἄλλ᾽ ἄνομ᾽, οἶδας, 

ἄελπτα (γε] τἄλλ᾽ ἀνόμοι᾽ ἅτ᾽ ἄελπτα) Burne / τῶν d 1) 7 y, τεκμήρια, τῶν ἀνυμνῶ, 
τά τ᾽ ἄελπτα olim, postea τεχμήρια., τῶν τ᾽ ἀνόμοι᾽, ἃ δ᾽ ἄελπτα 
Bothe, τεχμήρια, τἀνθάδ᾽ ὅμοιά τ᾿ ἄελπτα Butler, τεχμήρε ὁποῖά 

» ,F , , » 

T^ ἄελπτα Burges, τεχμήρια, τἄτ᾽ ἀνόμοιά τ᾿ ἄελπτα E AIAhrens, 
τεχμήρε᾽ οὐδ᾽ ἀλλότρε ὧδέ γ᾽, ἄελπτα C GHaupt, τεχμήρια, τἄλλ᾽ 

ἀνόμοια δ᾽, ἄελπτα littler, τεκμήρια, τοῖς ἀνόμοια δ᾽, ἄελπτα Klau- 

sen, τεχμήρια᾽ πᾶσιν ἄμωμα δ᾽. ἄξλπτα Hartung, τεχμήρια γαιονό- 

μοις, τὰ δ᾽ ἄελπτα Paley, τεχμήρε᾽ ἃ γαιονόμοισιν ἄελπτα Dindorf. 
55. oi0' eicit Alberti. 57. δὲ ϑεούς Burges. In scholio vulgo 

scribebatur τοῦ χρόνου. 58. ὧν οἰοπόλων MSchmidt, ὧδ᾽ οἷο- 

πόλων Weil 59. ἔχπαγλ᾽ ὅσα γόερ᾽ ἀΐων Burges. εὐναῖος Schwerdt, 
ἐγγάϊον Heimsoeth. οἶκτον delet Bothe. οἶμον οἰκτρὸν Schwerdt. 
59 sqq. κιρκήλατον οἶκτον ἀΐων... ἀκούειν ἀπάτας Τηρεΐας M Schmidt. 
615ᾳ. 7ηρεΐας μήτιδος ἐχϑρᾶς aut Tyzoér δυσμήνεος οἰκτρᾶς olim 
M Sehmidt. 62. μήτιδας Pauw, μηνέδος Heath, 4c0/0oc Burges, 
ἀμφ᾽ Ἴτυν HVoss, τλήτεδος Geel, ματέρος Bothe, εὔνεδος Martin, 
poccíóoc Merkel, μνηστέδος Meineke, νήστιδος Badham, μαινάδος 

Oberdick. 63. χιρκηλάτου γ᾽ Stanley, χιρκηλάτου δ᾽ Schuetz, 
κιρχηλάτοι᾽ Elmsley. 64. εἰργομένα Vict. γώρων πόλεών τ᾽ 

Pauw. γώρων, ἄμοτον τειρομένα Burges, γλωρῶν πετάλων ἐγρομένα 

Hermann. γώρων προτέρων Martin, γώρων ποϑ᾽ ξῶν Dind., χω- 
ρῶν πατέων Merkel, γώρων πατρέων Haecker. ἀπὸ γλωρῶν oco- 

μάτων τερπομένα M Schmidt. 65. νεοχμὸν οἶκτον Pauw, νέον 
τιν οἶκτον Heath, νεόχοτον Lachmann, νέοεκον Bothe, véorxow οἶκ- 

cov Klausen, νέοικτον (oicov) Hermann, γ᾽ ὃν (vel νεογνὸν) οἶκτον 

Tittler, νέον μὲν οἶκτον Enger, νεωπὸν οἶκτον Schwerdt, νέον οἶτον 

MSchmidt, μὲν οἶτον Haecker. ἠϊϑέων Pearson, ἠϑάδων Heath. 
65sq. πενϑεῖ νέον Ἴτυν ἠϑέων συντιϑεῖσα Burges. πενϑεῖ γόοισιν 

ἠθέων ὀδυρμοῖσί τε παιδὸς Hartung. 68. ὃ ξ Scaliger, é7c marg. 

Ask., ἑοῦ Heath. 71. ἀηδονέοισε Spanheim vel potius Pearson. 

78. Νειλοϑαλῇ Pearson, (εὐληϑερῇ olim Schuetz), νεελοτραφῇ Blomf. 

74. xáptav (olim Herm. et) Dind., x&pavov Merkel. χραδίαν δ᾽ 

ἀπειρόδακρυν olim Bothe. 7454. καρδίαν γοεδνὰ τανταλίζομαε 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. " 
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Hartung. (ἀναμυχϑέζομαι Burges). 16. δεῖμα μένουσα Herm., 
δειμαΐνουσα Hartung. δεῖζμ᾽, ἀλύουσ᾽, ἄφιλος Martin. δεῖμα νέμουσα 
Weil. τᾷδε μένουσα M Schmidt. δεώμκατε, νοσφιδίου Merkel. φέλος 

Enger. T6sqq. g&oug* τᾶς 08 . . οὔτις ἐστὲ Paley. 71. (9e- 
ρίας Schuetz). 80. κλύετ᾽, εἰ Burges. 80sqq. εὖ τὰ δέόκαια 
νέμοντες, οἱ καὶ μήτε πλέον δόντες ἔχειν map! αἶσαν . . στυγοῦντες 
(Ay) πέλοιτ᾽ ἂν ἐνδέκοις ἄρος Tournier. 81. εἰ xal vel ἣν καὶ 
Abresch, Za» (olim 7 καὶ vel λέκτρων) Schuetz, μὴ γὰρ HVoss, 
ἥβας Butler, ἥβᾳ Dind., ὕβᾳ vel dAxà Martin. ἀκάν μοε τέλεον 

Bothe, μὴ χλίνην τελέαν (vel potius τέλεον) Burges, Ἥρᾳ μὴ τὸ 
πλέον Schoemann. μὴ τελέα Schuetz. 82. κατ᾽ αἶσαν Schwerdt. 
88. (δέ τοι "jue Abresch, δὲ ϑυμῷ Iacobs, δ᾽ ὁμαέμων Butler) στυ- 
γοῦντες Turn., στέγοντες Marckscheffel, στυγέοντες Merkel. στυγοῦν- 

τες {εὖ vel οὖν» Heath, στέγοντες ζεὺν Herm., στυγοῦντες (dv) Titt- 
ler. ἐτύμως δ᾽ ὕβριν στυγοῦντες olim Bothe, ὥβριν δέ γ᾽ ἐμοῦ στέ- 
γοντες Enger. 8954. στυγοῦντες, (00) πέλοιτ᾽ ἂν ἔκδικοι νόμοις 

Hartung, στέγοντες (ἂν) πέλοιντ᾽ ἔνδικο: νόμοις Schwerdt, στυγόντες 
(c0) πέλοιτ᾽ ἄρ᾽ ἔνδικοι μόγοις Martin, στυγοῦντες, (00) πέλοιτ᾽ ἂν 
ἐνδίκοις (cl. schol) γάμος Weil, στυγοῦντες, (o0) πέλοιτ᾽ ἂν ἔνδε- 

xot γάμοις; Westphal. 84. πεδῷτ᾽ ἂν ἔνδικον γάμων olim Bothe, 
ἐμπελᾶτ᾽ ἔτ᾽ ἐνδέκοις γάμοις Burges, ἔνδεκοε πέλοιτ᾽ ἂν οὖν (vel ἂν 
ἐν vel ἁγνοῖς vel ápoic) γάμοις Butler. ἔκδεκοι Boissonade. νόμοις 
Herm., σταϑμοῖς Merkel ἔνδικος γάμος Oberdick, ἐνδώκος γένει 
R Menzel. 85. ἔστιν δ᾽ éx Burney, ἔστιν κάκ, quod repudiavit 
Enger, conicit Lincke. ἔστιν δὲ πτολέμῳ vel τοῖς μὲν yàp πολέμῳ 
vel ὡς τοῖς γ᾽ éx πολέμου Paley. 86. (βωμὸς φυγάσιν Schuetz). 
ZAongoyác: Heath, ἀρειφυγάσιν Bothe. ἄρος EAIAhrens, Ἄρη Har- 
tung. Scholiasta ἄτης legisse videtur Stanleio. 88. εἴϑ᾽ εἴη c, 
e sx Heath, i9e5 Hermann. εἰ ϑείῃ ϑεὸς εὖ παναληϑῶς olim, 
postea εὐϑύνη Διὸς εὖ παναληϑής Schuetz, ἐϑεῖαε Διὸς εὖ παναλη- 
ϑεῖς H Voss, ἠϑείη, ϑεὸς οὐ παναληϑής Bothe, εὖ δ᾽ εἴ) Διὸς κτέ. 
Damberger, εἴ ϑ᾽ εἴλήξος κτξ. Merkel, εὖ ϑεώη ϑεός. εἰ δ᾽ ἄρ᾽ 
ἀληθῶς Hartung, εἰδείην τέλος κτέ. Schwerdt, εἴϑ᾽ εἴ) 4ιόϑεν πα- 
ναληϑῶς Weil, εἴϑ᾽ εἴη τέλος xcé. Lincke, εἰ τέεε γέ τις xcé. IMaehly. 
8854. εὖ ϑείη Διὸς, εὖ παναληϑῶς Διὸς ἵμερος Tittler, εἴϑ᾽ εἴην (vel 
ῥηϑεώην) Διὸς εὖ παναληϑῶς Διὸς ἔμμορος MSchmidt. 89. A/og 
ἕμερος Kruse. 90. εὐχεῴρωωτος ALudwig. 91. φλεγέϑων. Har- 
tung, τελέϑει Wiel. In scholio senarium ἐν παντὲ λάμπει, κἂν διὰ 
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σχύτου, τόπῳ latere putat Burges. 91— 94 et 98—101 permutat 

(antea seribens εὖ ϑείώ . . ἵμερος" οὐκ xcé.) Westphal. 9156: 

πᾶν δ᾽ αὑτῷ "€ φλογὲ ϑῆκ᾽, ἐσχότου ᾽ν μελαίνᾳ πᾶν τύχᾳ DBurges. 
92. fort. xa? σκότῳ vel potius xa? σχότου. 93. μέλαινα: δὲ có- 
70: Pauw, μελαΐᾳ τε τύχᾳ Herm., (ueAafve: ξὺν Τύχᾳ Droysen), 
μελαίνᾳ ξυντυχέᾳ Hartung, κλεαινᾷ ξὺν τύχᾳ MSchmidt, μελαίνας 
συντυχίας Westphal. 96. εἰ Διὸς κορυφᾷ Kruse, dug εἰ χο- 

ρυφᾷ MSchmidt. (χρυφᾶ Kiehl) Ζιὸς ἂν Burges. 97. χράνϑη 

Scholefield. 
100. τ᾽ (4s) Westphal τε συντείνουσι Heath, τε παρτεΐνουσ: 

Hartung. 101. ἄφρραστα ALudwig. 109. ἐποπτεύε: δ᾽ ἑδέων 

Burges. (δαπέδων Bothe, δ᾽ àzíówv olim Hermann). 104 sq. 

βοὰν οὔτιν᾽ ἐξοπλίζξων Schwerdt. 105. οὔτις Auratus. ἐξώ- 
πλιξε Schuetz. 1l05sq. οὔτις ἐξαλύξει τὰν ἄπονον δαιμονίων 

Herm., οὔτις ἐξακρέζει τὰν ἄπονον δαιμονίαν Martin, οὔτις ἐξέπλη- , Ξακχ s D 4 
^ ΄ Ω y » NN 

ξεν τὰν ἄπονον δαιμόνων ALudwig, οὔτις ἐξοπλίζε: τὰν ἄπονον δαι- Ξ μ : 
μόνωον (δαιμονέαν Oberdick) Westphal. 105sqq. οὔτις ἐξοπλέζεε 
δαιμονίοις, ἄποινα γὰρ (vel μαινομένοις" ἄποινα γὰρ) Ζηνὸς ἄνω φρό- 

ec o. iN y 3 52 / Pj n » ^ , 

νημα χτέξ. Haecker, βέαν δ᾽ οὔτιν᾽ ἐξοπλίζετ᾽ ἂν ἄπονον Oatuóvtov, 

ἣ μὲν ἄνω φρούρημά πως Tittler. 106. πᾶν δ᾽ Enger. πανά- 
5 B » Ὁ ΄ ' 3. ἐν 9 

zotyov Scaliger, τὰν ἄπονον Pauw. δαιμόνιον Bothe. τὰν ἀπ᾽ ὄτλων 
Ὁ ΄ ΄ ' ^ ΄ σ e δαιμονέων Merkel. 106sq. πάντα σχοπὸν δαιμονίων ἥμενον ὃν 

φρόνημα € G Haupt, πάντα πόνον δαιμονέως ἥμενον ὃν φρόνημα Bam- 
berger, πάντ᾽ ἄπονον δ᾽ éCópsvov Ζηνὸς ἄνω φρόνημά πως Hartung, 
τὰν ποτνίων δ᾽ ἁρμονιῶν ἱεμέναν φρόνημά πως (vel φρονήματος) 

M Schmidt. 107. μνῆμον Herm., ἠρέμ᾽ Martin, ϑᾶσσον Weil. 
ἥμενον ὧν φρόνημα (olim Herm. et) Burges, ἣν μεμόνῃ φρόνημα 
Lachmann, ἥμενον ἂν φρόνημα Bothe. 7j μέμονεν φρόνημα, τὼς 
Emperius. ὑφέϑοονον φρόνημα Schneider, ἥμενος ὃν φρόνημα Paley, 
ἥμενον ἄνω πως φρόνημ᾽ Enger, ἥμενος ὧν vel potius ἤρεμος ὧν 
φρόνημα Schwerdt, & μέμονεν φρόνημα Conington, Zoavoc ὧν φρό- 

γημα Lincke, ἣ μὲν ξὸν (vel ἄνω) φρόνημα Kvicala. φρόνημα ποῦ 
Pearson. 108. ὑῴόϑεν ἐξέπραξε ποινὰς (et in scholio ἐξέπραξε 

τὸν κότον ἑαυτοῦ ὑφόϑεν) Burges. ἐξέπραξε βουλὰς Oberdick. &u- 
za» Bentley. lllsq. βροότειος οἵᾳ Schuetz. oio» Pauw, otav 

Bamberger. ll2sq. δ ὠμὸν νόμον τεϑαλὼς Hartung. 118. 
(τὸ ϑάλλος Porson, τος ϑάλπος Schuetz). 114. δυσπαραιβούλοισε 

Klausen. 114sq. δυσπαραβούλοις.. δι᾽ ἄνοιαν A Ludwig. 115. 
γῇ: 
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μαργοσύναν τε Weil διάνοιάν γε Pauw, 0t ἄνοιάν ye Heath, δεά- 
νοιάν πως (vel τινα) Butler. (αἐνολὲν Lachmann), αζμύλαν Bam- 

berger. In scholio ἢ διάνοιαν Herm. ll6sq. ἔχων, ἄφυκτον 
ἄτας δ᾽ ἀπάταν Westphal φυγᾶς δ᾽ ἄνατον ἀπάταν μεταγνούς 

Schuetz. ἄτᾳ δ᾽ ἀπάταν Pauw, ἄταν δ᾽ ἐπ᾽ ἄτᾳ anonymus, ἄταν 
ἀπάτᾳ Enger, ἅτας δ᾽ ἀπάταν Haecker. (ἄτας ἕπεται μ᾽ ἀνάγ- 
νως Burges), τα δ᾽ ἀπατᾷ νιν ἀγνώς Schoemann, ἄτας δ᾽ ἀπά- 
τας ἔτ᾽ ἀγνώς R Menzel. 117. ἀπάτας Bothe, ἀάτᾳ Meineke. 
118. λέγω Stanley, λεχῶν olim Bothe, λιγέως Hartung. τοιαῦτα 
μέλεα, πάϑεα ϑρεομένα λέγω Westphal. 118 —28 post 129 -- 
139 collocat Westphal. Idem ea quae sequuntur hemichoriis tri- 

buit, priores partes stropharum et antistr. uni, ephymmnia alteri 

hemichorio. 119. 0axpvocax? Hartung. 191. ἀμπρεπῇ Stanley, 
ἐμπρεπής Meffert. 191sq. (ἐμπρέπων . . τιμῶν Tittler) 1922. 
ζῶσι Marckscheffel. ζωρογόοις Merkel. ζῶσα γόοισιν ἄτιμα vel 
ἕτοιμα Scaliger, ζῶσι γόοις μεϑ᾽ ἡμῶν Bothe, ζῶσα γόους γεγωνῶ 

Burges, ζῶσα γόοις μεριμνῶ Emperius, ζῶσα γόοις τέτρυμαε vel 

potius τέτεμαι Bamberger. 428? ἡμῶν 'Turn., μέτειμε Canter. 199. 
(Adopt . . βουνόν Burges). ἑλέομαι μέν σ᾽ Hartung. 124. χαρ- 

βάναν Pearson. κάρβανον δ᾽ αὐδὰν Schuetz, καρβάνα δ᾽ αὐδὰ Wel- 
lauer, χαρβᾶν᾽ αὐδὰν Herm., καρβᾶν᾽ αὐδὰν δ᾽ Paley, χαρβᾶνα δ᾽ 
ἀοιδὸν Merkel, χαρβάναν αὐδὰν Westphal, καρβᾶν᾽ ἔλην (vel ἀγέλαν) 
Weil. 194sq. χαρβᾶν᾽ αὐδὰν εὐαχοεῖν Bothe, κάρβανον αὐδὰν 
εἴ ye κοννεῖς Burges, κάρβανον αὐδὰν εἰ κοεῖς Hartung. Hos ver- 

sus delet Kruse. 195. σὺ γᾶ Boissonade. εὐαχοεῖν Pearson, 
εὐακοοῖς Heath. &9«, κονοῖς Schuetz, s0am, κοννεῖς Wellauer, ὦ γᾶ, 

κοννεῖς Herm., εὖ dxowdà Geel, εὖ, δᾶ, κοννεῖς vel xóvve: Bamber- 

ger, εἰ, γᾶ, κοννεῖς Herwerden. χνοξῖς nescio quis. In scholio x«- 

λῶς, γῇ Oberdick. 196sqq. γᾷ λακέδ᾽ ἐντενῶ κὠνὺξ λακέδ᾽ ἐν 
λίνοις Σιδονέας καλύπτρας Burges. 197. λίνοισιν ἠδὲ Westphal. 

198. σινδονέᾳφ EIKiehl. 199. εὐαγέα τέλεα πελάνων Pearson. 
ἀναγέα Boissonade. 199sq. ϑεοῖς δ᾽ sie» ἅγια τέλεα, πελομέ- 
νων καλῶς, ἐπιδρόμοις ἢ ϑάνατος ἀπῇ olim Bothe, ϑεοῖς δ᾽ ἐναγέα 

τέλε᾽ ἀτέλεά μοι' καλῶ σ᾽ ἐπίδρομος ἔϑε ϑάνατος, wj Burges, ϑεοῖς 
0? ἐναγέα τέλεα πελόμεν᾽ οὐ καλῶς, ἐπιδρομὰς ὅϑε ϑάνατος ἀπῇ 

Lachmann, ϑεοῖς δ᾽ ἔν ἅγια τέλεα, μελομένοις καλῶς ἐπίδρομος ὅϑι 
ϑάνατος ἀπῇ Hartung, ϑεοῖς δ᾽, ἐναγέα τέλεα μελοτυπῶν, καλῶ ἐπι- 

δρομος ὅϑε ϑάνατος ἐπῇ Oberdick. 130. ἐπιδρομοῦσ᾽ Schuetz, 
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ἐπίδρομος Bothe, ἐπιδρομῶν Scholefield, ἐπένομ᾽ Lincke. ἐπέδροπ᾽ 
ὅϑε ϑάνατος ἂν ἀπῇ Schwerdt. ἐπῇ Weil. 181 delet Hartung. 
132. πόροι Westphal. 188. κῦμ᾽ ἀπάξει μ᾽ Durges, χῦμά pw 
ἀπάξει (et 122 γόοισὴ Wiel, χκῦμ᾽ ἐπάξει Westphal, χῦμά μ᾽ ἄξει 

Oberdick. 184. »huiusmodi repetitiones scena Attica respuit« 

Burges. 140. με νῦν Burges. xo! Heimsoeth, τ᾽ εὖ Weil. 
140sq. λινορραφοῦς τε δρόμος Dind. 1415. στέγων, ῥόος dyet- 
ματός τ᾽ ἔπεμπ᾽ ἴσον πνοαῖς Durges. 142. ἀχείμαντον Weil. 

ἔπεμφε Schuetz. σὺν πνοαῖσιν Westphal, σὺν πνοιαῖσιν Oberdick. 
144. τελευτὰν Butler. τελευταῖα δ᾽ ἐν χρόνῳ Meffert. In scholio 
ἔστω Abresch. 1445. τελευτὰς δ᾽ ἐμφερεῖς πατήρ pot πανόπ- 
τας Hartung. 1445.4. τελευτᾶς δ᾽ ὃν ἐν γρόνῳ πατὴρ {παν- 

vápyac) παντόπτας πρευμενὴς Herm., τελευτὰς πατὴρ δ᾽ ἐν χρόνῳ 
παντάρχας παντόπτας πρευμενεῖς Weil. 145. πατὴρ Ζεὺς παν- 

τόπτας Burges, πατὴρ πανόπτας littler, πατὴρ παντόπτας Oberdick. 

146. πρευμενὴς κτίσεις Turn. 147. σπέρμα (02) Westphal. 
μεγαλοματρὸς Schuetz. 148. εὐνὰν Pearson. 148sq. εὐνὰς, 

ἔ £, ἄγαμον ἀδάμαστόν μ᾽ ἐκφυγεῖν ἀνδρῶν Burges. ἀνδρῶν ἀδά- 
ματον Hartung. 150. φιλοῦσα δ᾽ αὖ φιλοῦσαν Burges. Scho- 
liasta &yvà» (sic Turn.) legisse videtur Abreschio, aut ϑέλουσα 

scripsisse aut ἁγνὰν in textu invenisse Paleio. 152. ἔχουσαν 
Weil. (ἔχουσα σκέμμ᾽ ἐν ὠπὶ ἀσφαλές Droysen). ἀσφαλῶς Heath, 
ἐς φέλας Burges, Ἄρτεμις Herm., ἀσφαλέστατα Dind. 152 sqq. 
ἔχουσα τέρμ᾽ ἐπόφιον: (σκεϑρῶς vel) σφοδρῶς δὲ παντί τε σϑένεε 
διωγμοῖς προσβαλοῦσ᾽ ἀδμὴς ἀδμῆτας Oberdick. 159. πάντα δὲ 
σϑένεις Canter, παντὲ δ᾽ ἐν σϑένε: Geel. 1583sqq. πάντα δ᾽ ἀσ- 

ϑενεῖς, ᾿δέωγμ᾽ sio? ἀφιλίας" σὺ δ᾽ ἀδμὴς ἀδμῆτος Burges, πάντα 
δὲ σϑένουσ᾽ ἰυγμοῖς ἀσφαλὴς ἀδμῆτος ἀδμήτα Lachmann, παντὲ δὲ 
σϑένει, διωγμοῖς τ᾽ ἀσφαλὴς ἀδμάτας ἀδμάτα OGHaupt. 154. 

διωγμοῖς ἀσφαλίσασ᾽ Heath, ᾽ν διωγμοῖς ἀσμένως Butler, διωγμοῖς 
ἐμοῖσιν ἀσχαλῶσ᾽ Herm., διωγμοὺς εἰσιδοῦσ᾽ Dind., ᾽ν διωγμοῖσε 

νῦν ἐτατύμως Schwerdt, δε ἀγμούς τε καὶ διασφάγας Merkel, διωγ- 
μοῖσι τοῖσδ᾽ ἀσχαλῶσ᾽ Weil, διωγμοῖσιν ἀφ᾽ ἁλὸς ἀδμῆτος ἁδμάτα 
MSehmidt, διωγμοὺς ἐκτρέπουσ᾽ Lincke. δ᾽ ἐχφανεῖσ᾽ Tournier. 
155. ἄδμητος ἀδμήτᾳ Pauw, ἄδματος ἀδμάτου Lobeck, ἀδμῆτος ἀδ- 
μήτα Butler, ἀδμάτ᾽ ἀδμάτας Tittler, ἄδμητος ἀδμήτας Dindorf. 

156. γενοῦ ϑεός Burges. 160. μελανϑὲν H Voss. 160 sqq. 
(μέλαν ϑήσει διόκτυπον γένος τόν τ᾿ ἄγον Burges). 161. ἢ διόχ- 
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τυπον Viet., 7 (vel xai vel 07) διόκτιτον Pauw, 7; διόκτυπον. Heath. 

162. (τὸν ταγὸν Robort.), coDyyatov Turn., τοὐγγάξον Pauw, τοὔγ- 

γαιον ἢ (vel eic) Butler, τὸν Ζαγρέα Blomf, τὸν Cáyp:ov Schneide- 

win. 168sq. ὦ Ζεῦ Rob. ὦ Ζήν, ἴασα μῆνιν naccetoac ϑεῶν 
olim, post ἃ Ζήν, Ἰοῦς Ἰοῦς μῆνις μάστιξ xcí. Bothe, ἐξζημέωσ᾽ 

"lot με μῆνις μνάστειρ᾽ ἐκ ϑεῶν Burges. ἅ ζημιοῦσ᾽ do Wellauer, 
ἃ Ζήν, ᾿Ιοῦς ὠδές Hartung, ὦ Ζήν, ἰώ, Ἰοῦς Schwerdt, ἄξει μ᾽ 

"Joóc io μῆνις Tittler, ὦ Ζήν, Ἰοῦς iQ μῆνις Herm., ἃ ζημιοῦσ᾽ 
Ἰὼ Naegelsbach. ἃ Ζάν Bamberger, ἃ Ζῆν᾽ Bernhardy. Ἰοῦς ἰώ- 

δὴς Westphal. ᾿Ιοῦς ἰῶ μῆνιν μαστῆρ᾽ Wiel. In scholio ὠδὲς Dind., 
ἰώδης Herm., πλανώδης Schwerdt, fort. μανιώδης. 168sqq. ἃ 
Zi» lobe ἃ (μῆνις ἐλαστρεῖ μ᾽ vel μήνιμ᾽ aletpe: μ᾽ vel) δύσμηνις 
καὶ μαστίχτειρ᾽ ἐχ ϑεῶν ἄτα (κοννῶ δ᾽ ἀρετὰν τᾶς σᾶς γαμεταξ) 

οὐρανονέχου γειμὼν ἐκ πνεύματος εἶσι M Schmidt. 169. μνάσ- 

e;p' Pearson, μαστέκτειρ᾽ ex schol Abresch, uoc? Hermann. 
&xÜé£sc scholiasta Schuetzio legisse videtur. l70sq. τὰν ἄταν 
μέγα τ᾽ οὐρανοῦ νεῖχος Burges, ἄταν, ςϑᾶσαν κἄμ᾽ ἔτ᾽ οὐρανόνι- 
xov Hartung. 171. γαμετᾶς (deg vel (Gc) Herm. o9pavovet- 
xou 'Turn., o)pavoorxoU vel οὐρανονέκου Pearson, οὐρανονεέκους West- 

phal. 172. χαλεποῦ δ᾽ ἐκ Weil, γαλεποῦ τἄρ᾽ àx Westphal. 
εἶσιν Rossbach - Westphal. 174. τότ᾽ οὖν ALudwig. 175. 

ἐνάξεται vel ἐλέγξεται Marckscheffel. ἐπεύξεται Westphal. 176. 

(τὸν βοὸς Burges). 178. γόνον Pearson. (ἐχάλεσ᾽ ὃν γόνον 

Burges). 179. νῦν τ᾿ Heath. παλίντροπόν γ᾽ Burges. 179 sq. 
νῦν παλιντρόποις βλέπων ὄψιν ἐν λιταῖσιν Keck. 181. δ᾽ οὐ 
κλύων χαλούμενος Schuetz, δ᾽ αὖ κλύοι x. H Voss. 182. φρο- 
γνοῦντέ ϑ᾽ Enger. 182 sq. φρονοῦντε γ᾽ fixer ' εὖ πιστοὶ Burges. 

183. (τῷ τε Pearson). 184sq. γέρσου σ᾽ εὖ" προμήϑειαν λάβ᾽ 
οὖν xdv νῷ φυλάξαι Burges. λαβεῖν αἰνῶ φυλάξαι 9^ ἅμ᾽ (7 ἄμ’ 
Bamberger) ἔπη Heath. 185. δελτούμενα Stanley, δέλτοις φρε- 
νῶν ANauck. 186. ὅρα Burges, (κόνιν γ᾽ Heath). 187. σι- 
γῶσι δ᾽ Enger. 190. ἄν ποϑ᾽ ἡμῶν (vel ἡμῶν) Geel. 191. (ὁπ- 
τῆρας εἷεν Herwerden). 192. τεϑυμένος Turn., τεϑυμμένος 

Abresch, ϑυμούμενος H Voss, μεϑειμένος Klausen, τιϑεὲς μένος Geel. 
193. ἡμῖν ξὺν δρμῇ scholiasta legisse videtur Oberdickio. 195. 

πάγῳ Pearson. ἀγώνεον scholiastam legisse monet Burges. In scho- 
lio τὰ οὐράνια Weil. 196. »sunt qui volunt βωμὸς ἀρρήκτου 
oáxoc« Burges. 197. τάχιστ᾽ ἀμβᾶτε Paley. λινοστεφεῖς ano- 
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nymus. 198sq. ἄγαλμά τ᾽... ξυνωνύμων Klausen, ἄγαλμά c 
. . ὀρϑωνύμων Oberdick. 199. συνωνύμως Kvicala. 

200. καὶ τὰ zps? Turn, xoóx àyps?' Pearson, xal τῶν ps? 
vel γᾶττα γρεῖ᾽ CGHaupt. xo) τὰ χρή γ᾽ ἔπη Meffert. Versum 
delet Paley. 900sq. xoó yoí0v', ἃ χκάρτ᾽ ἀχρεῖ ἔπη ξένοις 
Burges. 201. (ξένοις Pauw). 208. ςϑογγῆς ἑπέσϑω ... τὸ 
μὴ ϑρόον Heath. ἐπέστω H Voss. 208 — 205 post 207 collo- 
cat Durges. 204. καὶ μὴ μάταιον £x Stanley. δ᾽ εὖ DBurges. 
μετωποσωφρόνων Porson, μεγιστοσωφρόνων M Schmidt. 204sq. 
μετώπων σωφρόνων (Rob.) ἔξω πρόσωπον olim vulgabatur. xa μὴ 
μάταιον: ἐκ μετώπων σωφρόνων δ᾽ ἴτω πρόσοψις Hartung. ἐκ με- 
τώπων σωφρόνων ἴτω προσέρπον Oberdick. 205. γνώματός τ᾽ 

ἀφ᾽ ἡσύχου Burges. 207. τόδ᾽ ἤδη Hartung, τριβῇ δὲ Ober- 
dick. ἐπέψογον Burges, ἔπη φϑονοῦν M Schmidt. ἐπίζρϑονον γυνή 
Herm., ἐπέρϑονον πέλει (χϑονέ) Weil. 208. εἴκειν χρή σ᾽, ὅσ᾽ 
εἶξεν εὖ φυγάς Burges. ἢ ξένη Dobraeus. 210. φρονῶν τοι 
πρὸς F WSchmidt. φρονούσας Turn. φρονοῦντος M Schmidt. 921]. 
φυλάξομεν Turn. τάσδ᾽ ἀμνημονεῖν Bamberger. μνησϑεῖσαι (et φυ- 
λάξομεν) Auratus. 912. post ἐφετμάς lacunam esse putat Bur- 
ges. Idem μ᾽ ἴδοι. 218 — 17 sic: 44. 216. 217. XO. 214. ΔΑ. 

213. X0.215. 44.218 disponit Oberdick. 918 — 27 sic: 44. 216, 

XO. 215, 44. 218, X0. 219, 220 — 22", 44. 217, XO. 214, 44. 213 

disponit Tittler. 218. μὴ νῦν σφάδαξε, μὴ καμῆς τ᾽" ἔσται xpá- 

τος Burges. μὴ κάμῃς δ᾽ ἐς τὸ χράτος Heath, μηχαναῖς δ᾽ ἔστω 
xpácoc Bothe, μηχανὴ δ᾽ ἔστω κράτους Schwerdt. δ᾽ ἔσται Har- 
tung, δέ σοι Weil. ἔστω τάχος Blomf. 213 —15 versui 239 
subiungit (τόπον 238 retinens et 217 coryphaeo tribuens) Bamber- 

ger. 214. co? Stanley. Post 914 versiculum Danai excidisse 

putat, 217 X0. praescribens, Kirchhoff. 215. (μ᾽ otxceqe, μὴ 

ἀπέλα λιτάς Burges). (μήπω ᾿λωλότας Abresch). 916. πρευμε- 
νοῦς σ᾽ Burges. 217. τελευτήσεις Durges. 218. Ζηνὸς iw 

repudiat Bamberger, conicit Kiehl. 991. ἰδὼν Turn. 222. 

γένοιτο δῆτα Naber. 295. ἅλαδ᾽ εὖ Durges. 226. τοῖσδ᾽ 
ἐν “Ελλήνων Burges. 297. (ἐλευϑέριος οὖν Schuetz), ἀλλοϑρόοις 

νῦν Burges. 298. τήνδε Stanley. 999. σέβεσϑε. γ᾽ ἁγνὸς 
ἐσμὸς Auratus. 930. xoxo MSchmidt. 93l. ὅμαιμον xa- 
capiatvóvcov olim Bothe. ἐχϑρῶς ὅμαιμον καταμεαινόντων Herm. 

μιεαινόντων γάμους MSchmidt. Versum post 237 collocat, scribens 
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ἐχϑρῶν ó δαίμων, Burges. 239. ὄρνιν γὰρ ὄρν:ς Hartung, óp- 
νεϑας ὄρνις repudiat Enger. 989sq. ὄρνις δ᾽ ἄν τις ἁγνεύοι 
ϑιγών" τίς δ᾽ ἂν γαμῶν Durges. 938. ἄκοντος πατρὸς Durges. 
935. μάταιος, Abresch, ματήρων Martin, ματαίους Tournier. 231. 
ἄλλος οὖν Enger. ὑστάταις δέκαις Bothe. Post 997 aliquot ver- 

sus excidisse putat Herm. 238. σχοπεῖσϑε Rob. μὴ ᾿μεέβεσϑε 

(et τόπον) Faehse. τόνδ᾽ ἔπος τορόν Martin. 240. ποδαπόν σ᾽ 
Abresch, ἀνέλληνε στολῇ Durges. 241. xai πυκάσμασι Stanley, 
κἀμπυκώμασιν Bergk, καὶ περχνώμασιν Wieseler, κἀμπυκάσμασιν 

Hartung, xo? τριχώμασιν Schwerdt. 9249. τρόπων Stanley. — 944. 
τ᾿ ἄνευ ϑ᾽ ὑφηγητῶν Burges. νόσφι 9' Stanley. 947. γε μέν- 
τοι Burges. 947- 49 post 243 transponit Burgard. 248. 

ἡμῖν Rob., ὑμῶν Pearson. πρὸ βωμῶν παρὰ ϑεοῖς Durges. 949. 
ξυνεέσεται Bothe, συνήσεται Herm., ξυνάσεταε scholiastam legisse 

censet Burges. στοχάξεται νόμῳ Hartung, ξυνοέσετας στόλῳ R.Men- 
zel. 949sq. στόχῳ δ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα πολλά γ᾽ εἰκάσαι Durges. 
250. xa! πολλά y! ἦν δίκαιον ἄλλ᾽ ἐπεικάσαι Porson, xai πολλά γ᾽ 

ἄλλα p! (vel ἄλλ᾽ ἂν) εἰκάσαι δίκαιον ἦν Elmsley. κἄτ᾽ ἄλλα Wel- 
lauer, xóc' ἄλλα Reisig, κατ᾽ ἄλλα C GHaupt. καὶ τἄλλα πού μ᾽ 
Herm., τὰ δ᾽ ἄλλα πῶς μ᾽ Hartung. x4» ἄλλα πόλλ᾽ ἔτ᾽ εἰκάσαι Mar- 
tin. δέκαε᾽ ἂν Marckscheffel, 0/xacoc Schwerdt. 968]. εἰ μὴ ἀποροῦντε 
Burges. 253. ὡς ϑύτην Hartung. 254. ἢ τηρὸν ἱεροῦ Turn. 
ἢ ῥητὸν ἕρκους ῥάβδον Pauw, ἢ ταιον ἱεροῦ ῥάβδον Heath, ἢ σεπ- 
τὸν ἱεροῦ ῥάβδον Legrand, ἢ τγρόραβδον ἱερὸν Valcken., ἢ ῥήτορ᾽ 
ἱερόραβδον Schuetz, ἢ τηρὸν ἱερόραβδον Bothe, ἢ ῥητὸν “Ἑρμοῦ κλᾶ- 
pov Burges, ἢ ῥαβδοτηρὸν ἱερὸν vel τηρήτορ᾽ ἑερόραβδον Emperius, 

ἢ τηρόραβδον ἱρὸν Paley, ἢ εἰληχότ᾽ “Ἑρμοῦ ῥάβδον Hartung, ἢ τη- 
ρὸν ἤρου ῥάβδον, postea ἢ γῆρυν ἱερόραβδον M Schmidt, ἢ ῥάβδον 
ἐερότηρον Lincke. 955. πρὸς πάντ᾽ Arnaldus. λέγ᾽ εὐθαρσῶς 
Rob. Versum post 251 collocabat Valcken., choro olim continua- 

bat Bothe, post 277 transponebat (scribens εὐθαρσῶς σύ por) Burges. 

256. πάρειμ᾽ Burges. 258. ἑοῦ δ᾽ Stanley. ἐν λόγοις Burges. 
2θ0054ᾳ. ἧς 07? Ἄλγος ("Ayoc Scaliger, Ἄξιος vel "Agoc Stanley, Aivoc 

Butler, Ἄγγος Klausen) . . Σρυμών τε Turn. ἧς Ov ἄλσος HL 
Ahrens. ἣν δε ἁγνὸς ἐργάϑε: Hartung, ἁγνὸς ἣν διέρχεται Harmsen. 
261. (ἡλίου φάος H Voss). xpa cet bBurges. 262. τήνδε Durges. 
264. covzsíve. Hartung. In scholio, quod ad δρέζομαε 262 refert, 
“ωδώνης ἀνήκει Paley. 2645.. ὅσ᾽ ἐκτέμνει δ᾽ ὅρος . . τῶνδ᾽ 
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ἔσω δάπεδα χρατῶ Burges. 265. τῶνδ᾽ ἔτ᾽ ἐπὶ τάδε Turn., 
τῶνδε χἀπὶ τάδε Stanley, τῶν ἔτ᾽ ἐπὶ τάδε Bothe, τῶνδ᾽ ἔσω δά- 
πεδα Burges, τῶνδε κἀπὶ τὰ olim Herm., (τῶνδε τἄπειτα Blomf.), 

τῶνδε δαπέδων vel vni τῶνὸς 07 Butler. Τ7Τῶνδε κἀπὶ τάδε scho- 
liasta legisse videtur Paleio. 268. (ἐκ γώρας Ναυπακτίας Ald.). 

χώρας γὰρ ἐλθὼν πις Turn., πέρας γὰρ ἐλθὼν "Ante lacobs, ἥπις 
περαίας ἐλθὼν Hartung. ἐξ ἐρᾶς vel ἐκ πέραν Pauw, ἐκ πέτρας 
Dobree, ἐκ πάτρας lacobs. 97]. ἣ γὰρ παλαιῶν Burges. — 2/1sq. 
ἃ IY» .. ἀνῆκεν οὐκ ἀμηνέτως Odxr Hartung. 979. (μήνη xa 
δάκῃ Turn., σμήνη καὶ δάκῃ Abresch, uive: τ᾽ aiavs? Pauw), γηγενῆ 
δάκῃ Butler, (μήνεε τῶν ἀχῶν Bothe), μηνετὴ δάκῃ Porson, μῆνιν 

ἐνδακῇ Burges, ἀμύνεται δ᾽ ἄχη vel μήδεται δ᾽ ἄκη Wellauer, μή- 
δέεται δ᾽ ἄχει Geel, (uZwv αἰανῇ Bamberger), μηνετὲ ódxr olim Pa- 
ley. μηνιταῖ᾽ ἄκη Herm., uw? ἄχη Dind., μηνέσασ᾽ ἄχη Martin, 
χηλητήρια Heimsoeth, μήνεος τέχῃ Weil, (μήνη τ᾽ αἰανῆ M Schmidt), 

πημονῆς ἄκη Oberdick, ἀμαιμάκετα δάκῃ olim W. 918. δράκον- 
τος, ἔλαν Burges, δρακοντοπληϑῇ Hartung, δάκνονθ᾽ ὅμελον Heim- 
soeth, δακῶν ὅὕμελον Weil, δακῶν ὁμέλου Oberdick. 914. το- 
μαῖα καταλυτήρια Bothe, τομαῖα καὶ καυτήρια Naber. 975. ἔπραξ᾽ 

Hartung. ἄμεμπτος Burges. 276. τότ᾽ Kirchhoff. πόνων τε 
μισϑὸν Hartung, πόνοισι μισϑὸν Heimsoeth. 971. ἔχουσ᾽ ἂν 

Victorius, ἔγων δ᾽ ἂν Klausen, ἔχοντες Hermann, ἔχοις ἂν Schwerdt. 
ἔχουσα νῦν δὴ Burges, ἔγουσ᾽ dir07 Hartung. 978. γένος σὸν 
Stanley. γένη τίν᾽ ἐξεύχοι᾽ ἄν, εἰ λέγοις τορῶς Burges. λέγοις σέ- 
Sev Oberdick. 979. ye μὴν δὴ Schuetz, δὲ μὴν δὴ Bothe, δέ 

γ᾽ ἀνέδην Burges, γε μέντοι olim Herm. 981. σπέρμα τ᾽ ἐκ 
τέκνου Burges. 282. κάρτα προσφύσω Meineke, τἀμὰ προσφύσω 

FWScehmidt. προσϑήσω Pearson, προσχυρῷ Hartung. Versum ante 
297 inserit, ἀληϑεῖ scribens, Durges. 284. ἡμῖν Chatelain. 
987. ὁ Νεῖλος, versum ante 285 inserens, Durges. 2988. K5- 
προς Hartung. 289. τοῖος pro εἰκὼς scribere dubitat Butler. 

πέπηκται Burges, πέπλεχται Schwerdt, πέπλασται Meffert. πρὸς dp- 

τίων Heimsoeth. εἴχασμα τίχκτο: πλαστὸς ἂν πρὸς ἀρσένων Har- 

tung. 290. ἑπποβάμονας (et 291 ex recc. ἀστραβιζούσαις) Sca- 
liger. 990sqq. àxobwv . . οἶμαι χαμήλοις Burges et (addens: 
»alioqui aliquid intercidisse putandum esset«) Herm. Praeterea 

σ᾽ ἀστραβέξζουσαν.. . ἀστυγειτονουμένην Burges. Ἰνδῶν 7' . . εὐνὰς 

χαμήλοις ἀστραβιζούσας ὅμάς Hartung, Ἰνδούς τ᾽ ἄγοιμ᾽ ἂν... ὑμᾶς 
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καμήλοις ἀστραβιξζούσαις. . Αἰϑέοφιν ἄγχε γηνομουμένας Martin. 

Post 290 lacunam statuit Kayser. 2929]. οὕτως καμήλοις Schwerdt, 

In scholio verba χατὰ τὴν γϑόνα secludit Dind. 292. (κατ᾽ 

Αἰϑέοφψιν. H Voss). ἀστυγειτονουμέναν Pearson, docuyetcovoupévouc 

Abresch. Post 292 lacunam statuit Lincke. 293. xal τὰν 

b, ἢ τὰς Burges, xal τὸν Marckscheffel, ἢ xi» Heimsoeth.  xpeo- 

βότους Scaliger. τ᾽ Porson. καὶ ταῖς ἀνάνδροις χρεοβόροις "ApaCó- 

σιν Hartung. 295. ὅμως διδαχϑεὶς ἂν Durges. ^ 298sq. 

(Ἰὼ μιγέσϑαι.. γϑονὲ Ζῆν᾽, ὡς Stanley), Ἰὼ γαμεῖσϑαι Ζῆν᾽ & . . 

χϑονὲ τῇδ᾽, ὡς λόγος τις xal . . χρατεῖ Burges. 299 olim (ἣν 

cilicet scribentes) choro continuabant, regi primus tribuit Tyrwhitt. 

SZ» ὡς τὰ πιστά Hartung. 299 54. 7 χαὶ λόγος... βροτῷ | ἦν 

ὡς . . κρατεῖ Weil. Ξ 

800 54. regi tribuit et post 301 lacunam indicavit Porson. μὴ 

μὴ ἀκόλαστα, Ζῆνα . . βροτῷ, xal κρύπτ᾽ ἐγεέρης ταῦτα παλλακῆς 

ματῶν Burges. 901]. κοὺ κρύβδα Stanley, καὶ xpój$0a Schuetz. 

xob χρυπτά γ᾽ Ἥρας τῶνδ᾽ ἄχη παλλαγμάτων Bamberger. ταῦτα 

παλλακισμάτων Rob., ταῦτα τῶν παλλαγμάτων Turn., ταῦτα τῶν 
παλαισμάτων Stanley. xo χρύβδα γ᾽ .. ταῦτά γ᾽ ἦν παλαέσματα 

vel ταῦτα παλλακέσματ᾽ 7» Butler. ταῦτα παλλακευμάτων olim 

Dind., ταῦτα παλλακεύματ᾽ ἦν Hartung, ταῦτ᾽ ἀπαιολήματα, versum 

spurium iudicans, nisi et ante et post hunc versum versus regis 

exciderit, Lincke. Post 301, quem regi dabat, laeunam statue- 

bat Porson. 9809. Ἡργείαν Pauw. In scholio τὴν διὰ τὴν (ραν) 
ὑπὸ Διὸς γενομένην μεταμόρφωσιν τῆς Ἰοῦς {τί τῇ ϑεᾷ προσῆφας,; 

Abresch, aut τὴν διὰ exstinguendum aut τῆν: 0:0 corrigendum pu- 

tat et προσῆψαν conicit Schwerdt, τὴν διὰ τὴν (THoav» . . zooot aco 
Weil, βοῦν τὴν γυναῖκα: τὴν Ἰώ. — "Apysía ϑεός: τὴν γενομένην 

προσήφψατο Oberdick. 908 — 14 scholia sic: (wv ἤλασεν): 
τὴν (jov) τὴν γενομένην διὰ τὴν ὑπὸ Ἥρας μεταμόρφωσιν τῆς 
Ἰοῦς. --- cofyap: διὸ αὐτὴν. . δρόμῳ. — Οσυγχκόλλως: συμφώνως 

τῇ ϑεᾷ προσῆφας scribit Paley. 904. οὔκουν Schuetz. οὐχ ἂν 
πελάξζοε Elmsley. 905. τρέποντα Rob., πρέπειν wv» Burges. 
βουδόρῳ Scaliger. 306. τί δρᾷ δὲ Hartung. ὀχληρὰ Διός 
Stanley, ἢ "yup&dióc Abresch, /góéur Διός Weil 9897. τὸν κύνα 
πανόπτην φύλακ᾽ Burges. πρόπανϑ᾽ ὁρῶντα Weil. 908. τόνδε 
βούκολον Hartung. 810. τέ δ’ οὖν Heath. τέ οὖν; ἔτευξε δ᾽ 
Wellauer, τό δ᾽; οὐκ ἔτευξεν Herm. Ante 812 versum excidisse 
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putabat olim Dindorf. Et ante et post 312 excidisse versum regis 

putat Lincke. 319. οἱ μήλων πέλας Weil. πέραν M Schmidt. Ver- 

sum delet, 313 regi, 314 choro, 315 regi tribuens, Wellauer, item de- 

let, 313 regi tribuens et 314 post 315 transponens, Gilbert. 313. 

τῆσδ᾽ Pauw. In scholio τές Schwerdt. 914. va£* ταῦτ᾽ Schuetz. 

εὖ ταῦτ᾽. . συγκόλλως τ᾿ Burges, 316. χουροφιτύξε Bothe. 
318. φύσεος ὧν Burges, ῥύσεως, nisi versus ἃ grammuihiiGo supple- 

tus sit, Paley. Post 818 supplet Ἐπάφου δὲ τίς ποτ᾽ ἐξεγεννήϑη 
πατρός; Bothe. 319. μέγιστον (77008) γῆς Turn, “εβυκῆς 

{τῆσδεν γῆς Stanley. obvs) “]1ιβύη μέγιστα γῆς Pauw. μεγέστης 
ζὄνομα» γῆς Porson, μέγιστον {ὅντε γῆς CGHaupt, μέγεστον 

(ζόνομαΣ γῆς OFrey. 320. βλάστεμον Rob. 891. τοῦ γ᾽ 
ἐμοῦ Schuetz. Ante 8299 duos versus excidisse putat Butler. 

399. τὸ πανσαφὲς Auratus. τὸ πανσόφου . . τούτου Tyrwhitt, có 
πᾶν σαφῶς .. τούτου Schuetz. τὸ παντόφωνον (olim τὸ πανσαφοῦν 

νῦν) Bothe, τὸ παντόσεμνον Weil. τοῦδέ po: Burges. τοῦ πανσπό- 

ρου. . τούτου Hartung, τὸ πανσπόρου. . τοῦδε Heimsoeth. τού- 

cou Stanley. Scholiasta τούτου legisse videtur Paleio. 3893. ἀδελ 

φὸς δ᾽ αὖτε Heimsoeth. 328 566. ΧΟ. τούτου γε Δαναὸς τοὔ- 
vou! εὐφώνῳ λόγῳ. Δαναοῦ δ᾽ ἀδελφός ἐστι πεντηχοστόπαις ἤΐϊγυτ- 

τος Tyrwhitt. 994. xal τοῦ γ᾽ ἀδελροῦ ΘΑ τε xal τοῦτ᾽ 
ἄνοιγε Burges. ἀφώνῳ λόγῳ recc., εὐρώνῳ λόγῳ Turn., ἐμφανεῖ 

λόγῳ Schuetz. 995. ἠϊγυπτον. εἰδὼς τοὐμὸν Burges. 326. 
ἀνστήσῃς Vict, ἀνστῆσαι Marckscheftel. 3971. ιδοχεῖτέ γε μοι 

Rob.), δοκεῖς ἔμοιγε Porson. 330. ποικέλ᾽ Hartung. 321. 
πόνον... ταυτόπτερον Bothe. (τρόπον Hartung). 339. χέλσειν 

μ᾽ Sehuetz. χέλσειν ἔμ᾽ ἄργος Tourmier. 994. ἔγϑη Stanley. 
ἔχϑημ᾽ ὑποπτήσσουσαν DBurges. ἐγγαίων γάμων Tournier. 996. 
τέ φής μ᾽ vel τί φής σ᾽ Abresch. τόνδ᾽ Pauw. τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν 
ϑεῶν Madvig. 896. στέφασ᾽ ἔχουσα νεοδρόποις κλάδοις ξδρας 

Hartung. νεοδρόπους Wunder. 338. κατ᾽ ἔγουσαν Ald., unde 
x&-' αἶσαν anonymus. λέγειν Ald., στυγεῖς Burges. 999. τέ 

δ᾽ o) θὲ Theil. φελῶν Herm., φίλως Schoemann. ὄνοιτο Robort., 
οἴοιτο Stanley. ϑέλουσ᾽ (vel ἀφέλους) ἔχοιτο Burges, φιλοῦσ᾽ ὄνοιτο 

Marckscheftel. φέλοις γαμοῖτο νοῦν κεκτημένος Hartung, φέλοις ὁμοῖτο 

νοῦν κεκτημένος vel potius φελῶν ὄναιτο τοὺς κεκτημένους Schwerdt, 

φέλου (vel φέλως) γ᾽ ὄναιτο τοῦ κεκτημένου MSchmidt. In scholio τές 

γὰρ ἂν τοὺς φέλους δεσπότας ὄνοιτο Paley, ὄνοιτο Dindorf. Verba 
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xav' ἔχϑραν δηλονότι ad v. 838 refert et post δηλονότε scholium 
deesse putat C G Haupt. 940. σϑένος νόμου πως μεῖζον Burges. 
σϑένος μέγ᾽ Meineke. 940 54. post 345 transponit A Ludwig. 

941. χῆδος στυγούντων γ᾽ Burges, va? δυστυχούντων γ᾽ Herm., ναί, 
δυστυχούντων τ᾿ Hartung. εὐσεβὴς Stanley. 949. εἰ τοῖσι μὴ 
'xüdc Abresch. παισέ μ᾽ Durges. 344. vulgatur αὔρεσϑα: ut 

in M scriptum. 345. δίκη σοι ξύμμαγος παραστατεῖ Burges. 

946. (ὕπερ γε ταραχῆς Burges). 947. (σὺ πρύμνα πόλεως, ὧδ᾽ 
ἐστεμμένην Rob.) (Αἰδοῦς δὲ πρέμνον λεύσσ᾽ ἔδους ἐστεμμένης 
Burges) πρύμνην requirit Ellendt. 349 regi continuat Rob., 

delet Hartung, post 344 transponendum suspicatur, si ante 345 

regis versus exciderit, Weil. 350 — 411 chorica coryphaeo tri- 

buit Westphal. 350. Παλαΐέγϑονος (ἰὼν Wellauer. 352. με 

σὰν Scaliger. ἴδε μ᾽ ἑχνεομέναν φυγάδα πρόδρομον Heimsoeth. 

969. λευκόστικτον Rob., λύχῳ δερχτὸν Burges. 354sq. ἃ "v 
πέτραις ἠλιβάτοισιν cum anonymo Butler, ἃ πέτραις ἠλιβάτοισιν 

H Voss. 355. ἀλιβάτοις olim Dind. ἠλιβάτοισιν ἃ ᾿λκᾷ Abresch. 
355sq. (ἠλιβάτοισιν ἀγναλκις ἐπισινὴς μέμυχε Burges). Post 856 

aliquid (^ ^ Ὁ) excidisse putat Alberti. 357. φράξουσα delet 

Heimsoeth. 988sq. κλάδοις σε. . νέον δ᾽ Wordsworth. 959. 

(νέονδ᾽ Bothe,) νεών δ᾽ Tyrwhitt, va/ov9^ vel zoézov9' olim Herm., 

νεύονθϑ᾽ Bamberger, τρέων Kayser, ἵἕχονϑ᾽ CFrey. ναοῦ ϑεμέλειον 

τῶνδ᾽ Burges. νόῳ ὅδ᾽ ὁμέλῳ τόνδ᾽ ἀγώνιον πάγον Weil. ὅμελον 
τόνδ᾽ Herm. 961. χκἀπρομυϑήτων Turn. κἀπρομηϑεύτων Stanley. 

363. ἰδοι δῆτα τὰν Turn. (et Wellauer), /9o:zo τάνδ᾽ Dobree, ἔδο: 

δῆτα τάνδ᾽ Paley. 965. παρ᾽ ἐπιγόνου μάϑε γεραιόφρων Heim- 

soeth. ὀφιγόνοιο Pauw. (γέρων «v Turn. γέρων περ ὥν Heath, 
γεραιόφρων Durges, γεραεοφρόνων Schwenck, γεραροφρονῶν vel γε- 
ραρὰ φρονῶν Marckscheffel, γεραοφρονῶν Alberti, γέρας φρενῶν 

Bothe, πέρα φρονῶν Hartung, πολεὰ φρονῶν Kayser. 367. εἴπερ 
Stanley, ὧν ὑπὲρ velo? πέρε Bothe, (οὐχ ἀπορεῖς Schuetz), εὔτερ ἦν 
H Voss, οὐ πενεῖ Herm., οὗ πένης vel zéve: Scholefield, οὐ μάτην Har- 
tung. 9685sq. lacunam ante 368 statuit Schuetz, post 368 Canter, 

post 369 Wellauer. (xaAAmócuoo τύχας: ἱεροδόκα {πέλε λήματ’ 

. ἁγνοῦ Herm., {ζϑεοκλυτήσεις, ἀλλ ἱεροδόκα {πέλει ϑεῶν λήματ᾽ 
x-é. Hartung, ὡροδοχεῖ ϑεῶν {πάνδικον εὐμενῶς σέβαςΣ λήμματ᾽ κτέ. 

Weil, ὡροδόχκ᾽ ἐστι ϑεῶν λήματ᾽ ὅταν μόλῃ ϑύματ᾽ ἀνδρὸς ἁγνοῦ 
Heimsoeth, ὡοοδόκοισι {βωμοῖς ὅσε᾽ εἰ γένοιτο» ϑεῶν λήμματ᾽ χκτέ. 
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Paley. 970. μήτοι Burges. 371. πόλεως Durges. μιαΐνε- 
τι, κακῶν anonymus. 9792. ἐκτεμεῖν Durges. 979. xpat- 

νοίμε μῦϑον ἀρκέως vel παναρχέτως ἐγὼ δ᾽ ἂν οὐ χραένοιμ᾽ ἔπος 
M Schmidt. 97954. ὑπόσχεσιν, πάρος λιτῶν σὲ πᾶσι τοῖσδε κοι- 

γῶσαι πέρε Durges, ὑπόσχεσιν, πάρος ἀστοῖς ἅπασι τῶνδε κοινῶσαι 
πέρε Marckscheffel. 974. ἀστῶν δὲ πᾶσι τῆσὸς Canter, ἀστῶν 
γε πᾶσι τῶνδε κοινῶσαι (xotwQoat rec.) Pauw, 7; πᾶσέ γ᾽ ἀστοῖς 

τῶνδε Schuetz, αὐτῶν δὲ πᾶσι τοῖσδε Wellauer. ἀστῶν δὲ πᾶσι 

τοῦδε κοίνωσα: πέρε Bamberger. Post 874 lacunam statuit Har- 
tung. 975. (có τοι πόλιν, σὺ δέ τε olim Schuetz). σύ 8' 7 

πόλις Burges. δάμεον Dind. 977. βῶλον εὐεστοῖ γϑονός Burges. 

ἑστίας Stanley. 979. τ᾽ H Voss. ἐν χρόσσαις (vel ἐν χώραις) 
Bothe. 981. τοῖς ἐμοὲ Paley. 383. οὗ δ᾽ αὖ Heimsoeth. 
ἔμφρον Burges. 988. οἵ του πύλαις Burges. τοὺς πέλας προσ- 
ἐγμένοι 'Tournier. 390. μένε: τις Burges. ἔκταρ ἔγκοτος Bothe, 
ἱκεσίου κότος Seidler. ἕκτορος repudiat Herm., ἑκτέου Lindau, £x- 
τέου Dind., at cfr. Sept. 710. 391. τοῖς δυσπαρϑέλκτοις Rob., 

δυσπαραϑέλκτοις Porson, δυσπαράϑελκτος Schuetz, τοῖς ἀπαρϑέλκ- 

τοις OG Haupt, δυσπαραιϑέλκτοις Klausen, ὧδ᾽ ἀπαρϑέλκχτοις Marck- 

scheffel, δυσπαραϑέλκτῳ Paley, δυσπαράϑελκτον Kruse. δυσπαρά- 
ϑελκτὸς πατοῦντας οἶχτος olim, postea ὧδ᾽ ἀπαρϑέλχτοις παϑόντος 

οἴχτοις Bothe, δυσπαραϑέλκτους παρόντας οἴκτοις Karsten. Adscrip- 
tum δυσπαρϑενήτοις mutat in δυσπαραμυϑήτοις Stanley, in δυσπαρα- 
ϑρηνήτοις Schwerdt. 3992. εἰ γοῦν, versu 395 ante 392 reposito, 
Burges. 393. ἐγγύτατα φάσκοντες olim Herm., φάσχοντες ἄγ- 
χίστοε H Wolf. 394. σϑένοι Durges. 395. σε φαίνειν Can- 
ter, σ᾽ ἐφευρεῖν Hartung. 997. μήποτέ νυν Paley. 998. χκάρ- 
τεσιν Heimsoeth. ὑπάστρῳ (et 400 φυγᾷ) Stanley, ὕπ᾽ ἄρχτον Bur- 

ges, ὑπ᾽ ἄστρων CGHaupt, δε ἄστρων Hartung. In scholio ἐλέ- 
γοντο Weil. 999. μῆχαρ ὅριξέ μοι Schuetz, τέκμαρ ὁρίζομαι 
Burges, (μηχαρέζομαι Peile). 399sq. γάμου δύσφρονος μῆχαρ 
ὁρέζομαι φυγάν Weil γάμου ἐπιρϑόνου Heimsoeth. 

400. φυγάς Rob., φυγῇ Turn., φυγᾷ Vict. 404. μὴ καί 
ποτε Canter, μή μοέ ποτε H Voss, xo) μή ποτε Wordsworth. ^ 405. 
εἴ που ci μὴ τοῖον τύχῃ Turn., μάταιον εἴ τί που τύχῃ Bothe, ἔπος 
τι, μὴ τοῖον τύχῃ Burges. εἴ πού ct μὴ λῷον Schweidewin, εἴ πού 
τι χἄάμπαλιν Bamberger, εἴ πού ct κἄμοιον vel χκἄμοιτον Meineke. 

406. τιμῶντες ὥλεσαν Paley. 407. ἀμφοτέρων Stanley, ἀμφότερ᾽ 
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οὖν Heath, ἀμφοτέροις Schuetz. ἀμφοτέρωσ᾽ ὃ δαίμων Burges, ἀμ- 
φοτέρωσ᾽ ὁμοιῶν Heimsoeth. 409. ἔνδικα μὲν Canter, τἄδεικα μὲν 
Arnaldus, ἄϑλια μὲν Heimsoeth. δέκαν μὲν κακοῖς, αἴσια δ᾽ κτέ. Weil, 
ἄνδιχα μὲν κακοῖς δίκῃ τ᾽ ἐμμόνοις L Schmidt. 410sq. ματᾷς 
ξὺν τὸ Hartung, μ᾽ ἔτ᾽ ἀργεῖς τὸ Tourmier. 419. φροντίδος 
πρόσωϑεν ὡς Hartung. (σωτήριον Schuetz), fort. λυτηρέου. In 
scholio {διὰν τὸ πόρρωϑεν Paley. 414. ἄγαν ἄνω μένειν marg. 

Ask. ὑπνωμένον Abresch, γανώμενον Pauw, ὀχνούμενον Heath, δὲ- 
γώμενον vel δινούμενον Schuetz. μηδὲ πᾶν ὄκνῳ μύον Burges, μηδ᾽ 

ὕπνῳ χοιμώμενον Hartung, μηδ᾽ ἄγαν ποτώμενον Schwerdt. ὄμμ᾽ 

ζξἔχοντας μηδ᾽ ὠνωμένον Herwerden. 416. ἀστοῖς δὲ γύμῖν 
Burges. ὑμῖν Stanley. 418. 20pa:ct τάσδ᾽ Burges. 420. βαρύν 
τιν᾽ οἴκῳ Durges. 499. μῶν co: Herm., μῶν οὖν olim Dind., 
μῶν του Schwerdt, οὔ cot vel &p' οὐ, nisi versus spurius sit, Paley. 

μῶν συνδοκεῖ MSchmidt. δοκεῖς Enger. σωτηρέαν olim Sehuetz. Ver- 

sum ut languidum scholiastae libenter adsignaret Butler, nisi verba 

regis statim exciperet chorus, delet O Korn. 493 — 446 quattuor 

chori partibus (ζυγοῖς) tribuit Damberger. 430. πανϑέων Heim- 

soeth, πουλυϑέων Kiehl. 4383. γνῶϑι δ᾽ ἀνδρῶν ὕβριν Kiehl. 

485. μή τι τὲ τλῆς Turn., μηδὲ τλῆς Durges. 497. τ᾿ ἀγομέ: 
ναν δέκας Weil. 48754. δέκαν . . ἵππου κἀμπύκων Heath. 498. 
ἵππιον olim, postea ἑππύγ᾽ Bothe, ἱππαδὸν H Voss, de ἑππηδὰ cogi- 
tabat olim Dindorf. ἐπαιδοῦ πλόκων Burges, ἑππηδὸν πλόκων Har- 
tung. 439. τ᾿ non legisse scholiasta (441) videtur Paleio. 440. 

ἐπιλαβαῖς H Voss. 441. (σοῖς) παισὶν ὅτε καὶ Schuetz. 4438. 
μένε: ἄρ᾽ ἐκτίνειν vel ἄρα ' xzívew Abresch, μένει ἀποτίνειν Schuetz, 
μένε: δορύπονον olim Bothe, μένειν (vel μενεξζ) ἀραῖς τένειν vel ἀραέαν 
cív&y Dobree, μένειν "Apset ’ κτένειν Seidler (et rec.), μένεε δορὲ τές 

ver» Boissonade, μένει ἄγει ᾿κτίνειν Bamberger, σὲ δεῖ καὶ τίνειν 

scholiastam legisse putat Paley. 448 sq. μένε: γερὲ τίνειν ὁμοίᾳ 

Burges. (ρε: ὁμοίαν ἐκτίνειν ϑέμιν Lachmann). 444. (ὁμοίαν μὲν 

Heath, ὁμοίαν οὖν Schuetz), ὁμοιέαν. quod reprobavit Seidler, coniecit 

Klausen. 447. ἐξώκειλά το: Schuetz. 448. ἢ τοῖς ἵν᾿ Burges. 

449. γεγύμφωμα: Pauw. 449 sq. γεγόμφωται, oxágoc . . ὡς ἣρ- 
μοσμένον Lincke. 450. ναυτικαῖς νεὼς Durges. προσηρμένον 808- 
liger, προσημμένον Schuetz. προσειρμένον repudiat Herm. 451 
post 453 transponit Burges, ante 461 inserit Weil. 452 sqq. καὶ 

χρημάτων μὲν ἐκ δόμου πορϑουμένων. ἄτης ys μείζων (μείζων e), 
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καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμος γένοιτ᾽ ἂν ἄλλῃ κτέ. (ἄλλη... χάρις Οα 
Haupt) Schuetz, xai! γρημάτων μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένων, ἄτης 
γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι γόμον γένοιτ᾽ κτέ. (vel μέγ᾽ ἐμπλησϑεὶς 
γόμος versu 453 post 454 transposito) Butler, χαὲ χρή μ᾽, ὅσ᾽ ἔμε- 
γεν, éx δόχκων ὀρϑουμένων, ἄτης ys μείζω κυμάτων, πλῆσαει γόμον" 
ἄνευ δὲ .. καταστροφή (451)' γένοιτ᾽ ἂν ἄλκαρ χτησίου Διὸς γερέ 

Burges, xo? χρήμασιν... πορϑουμένων ἄτην γε petto καὶ μέγ᾽ ἐμ- 
πλῆσαι γόμου κτξ. Marckscheffel, καὶ δώμασιν μὲν γρημάτων πορ- 
ϑουμένων γένοιτ᾽ . . ydp, ἄτης τε μείζω καινὸν ἐμπλῆσαι γόμον 

Herm., xai γρήμασιν. . πορϑουμένοις χτέ. H Voss, xai γρήμασιν 
.. πορϑουμένοις γένοιτ᾽... ἄτης ys μείζω, xol μέγ᾽ ἐμπλήσαι yópov 

Scholefield, xa? γρήμασιν μὲν ἐκ δόμων πορϑουμένοις γένοιτ᾽ .. χά- 
pw, ἄτης τε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐπλῆσαε γέμος Paley, καὶ γρήματ᾽ ci 
μὲν .. γεμίζοι Ζεὺς (vel γεμέζοις ad) μέγ᾽ ἐμπιπλὰς γόμου, γένοιτ᾽ 

xvcé. MSehmidt, xo? γρημάτων . . πορϑουμένων ἄτην γεμίζειν.. 
ἐμπλῆσαι γόμου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλοις xzé. Weil, xa) χρημάτων . . πορ- 
ϑουμένων γένοιτ᾽ . . γάριν, σκάφην γεμέζειν καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι yó- 
μου Oberdick. 4688. ἄτης γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσας γόμον Turn., 
ἄτης γεμέζων . . γόμος Scaliger, ἄτης γε μεέξω καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι 
γόμον Bothe, Ἄτην γεμέζξων . . γόμου HL Ahrens, ἀχκάτην γεμέζων 
xai μετεμπλήσας γόμον Droysen, ἄτης γε μείξω καὶ μέγ᾽ ἐμπλήσανϑ᾽ 
ὁμοῦ Schwerdt, ἄτης γε μείζω καὶ μέγ᾽ ἔμπλεω γόμου Romahn. ἄδην 
γεμέζειν Burgard. ἐμπλήσαις γόμον Pearson, ἐμπλῆσαι γόμος vel 
ἐμπλῆσαι δόμον Pauw. Versum (ἄτης γε μείζω xol. . χρόμον) post 
454 collocat Stanley. 453sq. ἄτης γεμέζειν καὶ μέγ᾽ ἐμπλῆσαι 
δόμον γένοιτ᾽ ἂν ἄλλῃ. . χάρις Hartung. In scholio ἄτης τὸν δόμον 
Hartung, ἄτην τοῦ yópou Weil, ἄτης τὸν γάμον (vel τὸν δόμον) 

Paley. 484. γάρις Stanley. — 455. γῇ γλῶσσα Durges. — 455sq. 
κεὶ γλῶσσα... γένοιτο... ϑελκτὴρ io. M Schmidt. 456. μύ- 
ϑους μῦϑος Oberdick. 4567 ante 456 collocat Stanley, post 

477 Bamberger. μὴ ἀλγεῖν ἃ . . κινητήρια (κινητήρε᾽ ἦν Enger) 
Hermann. λεαντὰ Weil, ἀρκῶν τὰ Lincke. ϑυμοῦ γαρτὰ Bothe, 9»- 
μοῦ γὰρ τὰ Wellauer. κἀλγενὰ ϑυμοῦ χέντρα κινητήρια Hartung. 

κινητήριος Schwerdt, νεκητήριος Martin. 458. μὴ μιγήσεται 
Burges. 459. Κυπρίδι ϑύειν Burges, χάρτ᾽ ἀρᾶσϑαι Meineke. 
γαῖαν μιαῖνον, δεῖ πεσεῖν Schwerdt. 459 — 61. ἀρά, τὸ ϑύειν 

καὶ πεσεῖν... ἄκῃ μάταια: νείκους τοῦδ᾽ ἐγὼ ᾿κτὸς οἴγομαι Hartung. 
461. ἡ Turn., 7 Kviéala. πρὸς ταῦτα Schuetz, ἀχάρετα olim, postea 
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ἄκαρπα Bothe, xa κάρτα olim, postea 7; κάρτ᾽ &vorxcoc, versum ante 
464 inserens et coryphaeo tribuens, Hermann. εἰ τἄχρα νεέκους 

τοῦδ᾽ ἔγων περ εὔχομαι, versu post 454 collocato, Burges, ἢ γάρ 
τε... ἐγὼ οὐ παροέχομαι Enger. ἢ κάρτ᾽ ἄνοιξας Schwerdt, 7; κῦμα 

νεέκους Kruse, ἢ κρῖμα νείκους Oberdick. νεῖκος Lincke. τοῦδ᾽ ἀγῶν᾽ 
uet Martin, τοῦτο δρῶν παροΐγομαι Paley. — 469. ἄϊδρις μάν- 
τις ἢ Hartung. ἢ καχῶν ἴδρις A Nauck. 465. (ἤκουσα γ᾽ & λέγοις 
ἄν Wakefield), ἑχοῦσα xal λέγοις ἂν olim Bothe, ἤκουσα z& λέγοις 

ἄν Burges, ἀκούσομαι" λέγοις ἄν Herwerden. 467. τύχῃ Turn., πέ- 
λει b. τεύχη Wakefield, τύκῃ Schwerdt, κάρτ᾽ ἂν Meineke. τρυφῇ 

. ταῦτ᾽ ἂν ἐμφερῆ πέλοι Oberdick. γυναικὲ Hermann. συμπρέποι 
πέπλοις Hartung, συμπρέπο: στολῇ Weil. πέπλῳ MSchmidt. 468. 

τῶνδ᾽ ἔτι γάμων, ἔσϑε Burges. μηχανὴν καλῶ Oberdick. καλεῖ — 

olim W. 469. λέξιν Bothe. γηρυϑεῖσ᾽ Turn., ἐγηρύϑης oy 
Burges, γηρύσεις ἐμοί Schuetz, γηρύειν σ᾽ ἐρεῖς et γηρύσασ᾽ ἔχεις 
Meineke, γηρυϑεῖσ᾽ ἔχεις Naber. 470. ὑποσχήσῃ marg. Ask. 
471. μηχανὴ (ix) Burges. 472. χοσμήσει Pearson, χοσμήσω 

Burges. 474. NusccnD ϑέλω, quod repudiavit Burges, conie- 

eit Naber. In scholio ἐξηρτημένη Stephanus, ἐξηρτῆσϑαι Abresch. 
475. γ᾽ αἰκεστῆρα Heath, δακνιστῆρα Herm., uou κνεστῆρα Martin. 
477. xai πολλαγὴ μὴν HL Ahrens. 478 delet Bothe. 479. ἄτης 
τ᾿ Burges. 480. fort. εἰσέφρηκε. 481. ἐχπράξω τέλος Burges. 

4883. αὐϑομαέίμοις Burges. 484. τέλος Pauw, χερός Burges. 
διὰ μάχης ἐλδεῖν ϑέλω Hartung. 489. στεῖχ᾽ (vel ἔ8᾽) οὖν 
Schuetz, σὺ νῦν olim Bothe, σὺ δ᾽ ὦ Burges, σὺ μὴν Stenzel. (τάσδε 

παρϑένους Lincke). Ante 490 versum excidisse putat Butler, 

item (/29' ὡς τάχιστα, τήνδ᾽ ἐρημώσας ἕδραν) Herm. 490. xiá- 
δοὺυς ys Auratus. ζξεροὺς» κλάδους τούσδ᾽ αἷῴφ᾽ Hartung. κλάδους 
γε τούτους bdóc! ἀγκάλαις Burges. ἂψ Herm., αἦρ᾽ Weil. λαβὲ 

Schwerdt. 491. βωμούς τ᾿ Schwerdt (et Weil). 499. τούσδ᾽ 

vel τῆς Burges. ἀφέξεος W Hirschfelder. 494. ἐμός Herwerden. 
ἐμῆς xac! ἀργῆς παρὰ φιλαιτέου λεῶ Burges. 495. τιν᾽ οἶκτος 

εἰσιὼν τόδε Abresch. εἰκὸς εἰσιδὼν Turn., οἰκτρὸς εἰσιδὼν Stanley, 

εἰκότως ἰδὼν νΕ] εἰκότ᾽ εἰσιδὼν C GHaupt, oixzp« γ᾽ εἰσιδὼν Bothe, 
οἴχτρ᾽ ὃς εἰσιδὼν Bamberger, ἑχέσε᾽ εἰσιδὼν M Schmidt. ἕκτορος 
τάδ᾽ εἰσιδών Burges. ^ 496sq. aposv, ἐς στόλον ϑῆλυν δ᾽ ἂν Bur- 
ges. 498. εὔνοιαν Hartung. Scholium ad v. 493 refert Meineke. 

500. εὖ ῥύοντα Scaliger, εὖ ῥέξοντα Abresch, εὖ νοοῦντα vel 
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εὖ χρέοντα Pauw, εὔπορόν τε vel εὐφρονοῦντα Legrand, εὔροόν τε 
CGHaupt, ἐν δέοντε Burges, εὖ ῥέποντα Geel. 501sqq. φράσ- 
τορας τῶν ἀστυκῶν ξύμπεμφον, ὡς ἂν τῶν ϑεῶν ἐγχωρέων χτέ. 
Schuetz, φράστορας τῶν ἀστυκῶν ξ., ὡς ἂν τῶν πολισσούχγων ϑεῶν 
βωμούς, προνάους v' αὖ παλιστεέγων ἕδρας εὕρω μέν olim Bothe, 

φράστορας ξύμπεμφον ὡς βωμοὺς προνάους τ᾽ ἀστυκῶν ϑεῶν ἕδρας 
εὕρωμεν Burges. 509 sq. ξύμπεμφον ὡς ἂν ϑεῶν πολισσούχων 

ἕδρας Bothe. 508. xai πολυλλίτους (vel πολυστεφεῖς) Butler, 

xai πολυξέστους Herm., xo? πολυχρύσους H Voss, κἀν πόλει σηκῶν 
Lindau, xa? περιστύλους Paley. 505. ὁμόπτολις MSchmidt. 

907. φόνον Pauw, φϑόνον Mueller-Struebing. In scholio φονευϑῶ 

Heimsoeth. 508. ἀπονοίας Pauw. 509. εὖ γὰρ οὖν ANauck. 
(2 ξένος Arnaldus). 510. βωμοὺς τῶν πολισσούχων ϑεῶν Bur- 
ges. ἀστυχοὺς Stanley. ϑεῶν 9^ ἕδρας Abresch. 511. παλιν- 

στομεῖν Dobree. 519. ἐφ᾽ ἑστέαν Durges. 518. τούτῳ μὲν 
e) πᾶν Pauw, εὖ μὲν τόδ᾽ εἴπας Naber. χέει Schuetz. 518 sq. 
xat ϑράσος νέμεις Bou: ἐγὼ δὲ πῶς xal ποῦ τεταγμένος τέ δρῶ; 

Burges. 514. ποῦ 0' ἕδρας Dadham. νεμεῖς Porson. 516. 

λεέπει welp ixei, λέγοις ἔτ᾽ dv; Burges, λείπω, πεέίϑομαει λόγοις Har- 
tung. 917. γλωρὸν . . ἐπιστρέφου πόδα Durges. ἐπιστρωφῶ 

Dobree. 518. πῶς xal Durges. βέβηλος ἂν τόπος olim Weil. 
519. ἁρπαγῇ c Paley. 520. ἀλλ᾽ ἢ Scaliger, ἀλλ᾽ ἢ Stanley. 
δυσφόρων Schuetz. 521. εὐφημουμένῳ Lefrane, ἐνθυμουμένῃ 
Schuetz, εὐρημοῦμεν. ὦ (choro haee verba tribuens) Burges. — 522. 
οὔτοι σε ϑαῦμα δυσϑροεῖν Burges (δυσϑροεῖν cum Valekenario). 
φρένας Bothe. 523. πέλας δ᾽ ἀνάκτων Hartung. δ᾽ ἀνάρχτων 

Herm., δ᾽ ἀναγκῶν Schwerdt, δ᾽ ἀνάτων Ludwig, δαμάλεων Weil, 
δ᾽ ἄνευκτον Kvicala. (δ᾽ &vacov . . ἐξαισίων, versum post 524 trans- 

ponens, L Schmidt). 524. σύ cot Schuetz. φρενοῦ Dothe, φρό- 
ve Damberger. Aut turbatum esse versuum ordinem aut excidisse 

aliquid putat Wellauer. 595. οὔτε CGHaupt, οὔ σε Lincke. 
δαρὸν δή σ᾽ ἐρημώσει Martin, δαρόν σ᾽ ἐξερημώσει Herm., δαρὸν 
σός σ᾽ ἐρημώσει Enger, δαρὸν γόνον ἐρημώσει Weil. ἐρημώσει πα- 

τρός Paley. ὅ265αᾳ. συγκαλεῖν. . | σπεύσω Heimsoeth. 921. 
ἐπιέτω recc., πεέσω Turn., σπεύσω Martin, στεέγω Weil, ἕρπω FW 

Schneider. πιετῶ 7:070 fuisse putat Meineke. 528. πατέρ᾽ 
ὁποῖα Stanley. τοῦ ἃ Shilleto. 529. xal πολισσούχους ϑεοὺς 

Schuetz. 532. πειϑοῖ Herm. 536. Πειϑὼ Τύχα δ᾽ ἑπέσϑω 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 8 
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olim Schuetz, πυϑοῦ τε χκἀγγενέσϑω Burges, πεϑοῦ" λιταὶ τελείσϑων 

Martin, τέϑου τε καὶ γενέσϑω Schwerdt, πιϑοῦ τε καί μ᾽ ἀνόρϑου 

Oberdick. γενέϑλῳ Bothe, γένεςε τῷδ᾽ Meineke, μελέσϑω Lincke. 

587. χκἄλευσον Burges. εὖ στυγήσας ὕβριν Wellauer. 539. (τὰν 
μελανοξυγάτιν Stanley, τὰν μελανοξυγᾶ và» Abresch), τὸν μέλανα ζυ- 

γέταν Burges, (τὰν μελανοζυγᾶτιν Bothe), τὰν ἁλίνοστον ἄταν Har- 

tung, ναῦν, μελανόζυγ᾽ ἄταν Heimsoeth. ^ 540. τὸ πρόσϑ᾽ ἔνοικόν γ᾽ 

(olim πρὸς γυναικός γ Schuetz, τὸ πρὸς γονᾶν σῶν, postea τὸ 

προσχυνητὸν Bothe, πρόσω γυναικῶν. Ἐπιδὼν Bamberger, τὸ πρὸς 

γεναρχᾶν Hermann, τὸ πρόσϑεν alvoc Hartung, τὸ δ᾽ αὖ γυναι- 

χῶν Enger. 541. παλίμφατον Burges, πολύφατον scholiasta le- 

gisse videtur Paleio. 541lsq. ἀμετέρου γένους Weil. 543. 

αἶσαν Martin. 543sq. αἶνον γένους Bamberger. 544. zo- 

λυμνήστο» γ᾽ Heath, πολυμνᾶστορ Dind. πολυμνήστορ᾽, ἔφαπτορ 

Lindau. In scholio πολλὴν . . γενοῦ, ἔφαπτορ τῆς ᾿Ιουῦς Paley. 

545. Διὸς Stanley, Δίας Pauw (debebat 4/g:), Ἰοῦς Heath, δ ἂς 

Porson. τοὐγγενὲς olim Bothe, σὸν γένος Burges, τος χϑονὸς Har- 

tung. b45sq. εὐχόμεϑ᾽ αἴας vel εὐχόμεϑ᾽ εὐνᾶς τᾶσδ᾽ ἀπὸ 

γᾶς ἄνωϑεν Weil. 546. γᾶς ποτε τᾶσδ᾽ ἔνοικο: Burges. ἄνοι- 

xo: Pauw, ἄποικοι Schuetz, ἔποικος Oberdick. 548. ἀνθονόμου 

τ᾿ Schuetz, ἀνϑονομοῦσ᾽ Schwerdt, ἀντιπνόους Lincke. ἀνϑονόμου 

^" ποίας Burges, dvÜovóuou τόπους xa: Hartung. ἐπ᾽ ὦπας vel ? i o 

ἐπ’ ὠπὰς Wellauer, ἔρωτας H Voss, ἐπαύλαις Tournier. In scholio 

ἐπ᾿ ὠπάς: κατὰ νομάς Bothe. 550. ἐρεϑομένα Paley. 551. 

φεῦγεν Burges, φύγ᾽ CG Haupt. 553. φῦλ᾽. ἀδίκῳ δ᾽ olim 

Bothe. ἀγχέπορον Francken. ^ 558sqq. φῦλα, δίχηλόν τε περῶσ᾽ 

ἔμβασιν, αἷαν διατέμνουσά τέ ῥοῦν, κύματα γᾶν ϑ᾽ ὁρίζε: Burges. 

555. διατείνουσα Hartung, διατεμοῦσα Francken. 556. διάττει 

vel διέπτα Scaliger, ἀΐττεε Abresch, Φάσιδος CG Haupt, χἀσέδυς 

Paley, δ᾽ ὡς βάσιν Bamberger, δὲ βάσιν Rauchenstein. Scholium 

ad v. sq. spectare putat Weil. 558. zs/oc: Heimsoeth. 559. 

Ma:ovíac γύαλα Oberdick. xal γύαλα H Voss, τ᾿ ἐς γύαλα Klausen. 

559 544. καὶ... Κιλέκων | Παμφύλων τε γένη | “ύδια τε γύαλα Otop- 

νυμένα Seidler. “ύδια τ᾽ αἰγιαλώδη, καὶ ὀρέων Κιλέκων. . γᾶς, 

ποταμούς τ᾽ εἰναλέους Burges. 560 sq. Παμφύλων τε γένη καὶ Ot 

ὁρῶν Κιλέκων συμένα Klausen. 562. πὰρ ποταμοὺς Rob., τοὺς πο- 

ταμοὺς Turn. γᾶς ποταμοὺς Hermann, xa? ποταμοὺς Hartung. πο- 
ταμούς τ᾽ Pearson. 563sq. γϑόν᾽ ἀκραίας Agpoofcac Bothe. 
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χϑόνα, κλειτὰν Bamberger, χϑόν᾽ ἔχελσ᾽ eic Hartung, γϑόν᾽, ἀλᾶται 

δ᾽ Oberdick. 564. in scholio vulgo διὰ δύβλον xal 41{βανον. 

565. εἰσοιχνουμένη Auratus, ἐξειχνουμένη vel εἰσιδνουμένη Pauw, δυσ- 

πονουμένῃη Heath, εἰσκεινουμένη Abresch, διακναιομένα Elmsley, δὴ 

κινουμένα Schuetz, ἐξεγνωμένα olim Bothe, (ἐκχεχηρεωμένῃ Burges), 
ἐσχανωμένη Butler, ἐγκεχριμένα Herm., ἐκτορουμένα Hartung, εἰσ- 

ἐχνουμένου Schwerdt, ἐγκενουμένα Wiel. 868. γληδόβοσκον 
Oberdick. ἔνϑ᾽ ἐπέρχεται Turn. εἰσέρχεται Heimsoeth. δὄὅθϑ. τυ- 
φουμέναις olim Bothe. 569sq. μένος 9' ὕδωρ ce Heimsoeth. 

570. ὕδωρ glossema putat Pearson. 50wp τε Pauw, γάνος τὸ Weil. 
δρόσοις duixcov Tournier, Qpócorc ἄϑεκτον Naber. 511. δρόμοις 

Oberdiek. πόνοις ἀΐπνοις Tournier. 519. κεντροδαλήμοσι Heath. 
ϑείας Rob., ϑυέαδος olim Herm. 514. Boocàv . . £upopor Bur- 

ges. 576. εἵλοντ᾽ olim Schuetz. 514. βοτὸν (xaxóyapto 
δυσχερὲς Herm., σῶμ᾽ εἰσορῶντες δυσχερές Hartung, βοτὸν (ϑέαμα 
δυσχερές) Schwerdt, βόσκημ᾽ ἀπόχαρε δυσχερὲς Meimsoeth, βόσχημ᾽ 

ὁρῶντες δυσχερὲς Oberdick, βοτὸν βλέποντες (vel χεραστὲ vel xe- 

ροφόρον) δυσχερὲς Paley, βοτὸν παράκοπον δυσχερὲς Lincke. με 
ξόμβροτον ἐσορᾶν τι δυσχερὲς βοτόν Weil. ἐσορῶντι Tournier. 
579. τὰ δ᾽ αὖ prima manus in b (et Herm.). 580sqq. xe 

τότε δή τις ἦν. . Ἰὼ Ot αἰῶνος ypóvev ἀπαύστου. χραΐίνων Ζεὺς 

yàp ἔϑηκεν δύας ἀπήμαντον Hartung. 582. οἰστροδονήταν Pauw. 

᾿Ιὼ οἰστροδόνητον olim Herm. 588. post ἀπαύστου supplet πράκ- 

τωρ τῶνδ᾽ ἐφάνη Ζεύς Herm., Ζεὺς {ϑέλξας ποτ᾽ én$so H Voss, 

Ζεὺς {δὴ πάντ᾽ ἐπικραένειδ Lindau.  Lacunam explet versu 591 
iterato G C W Schneider. 588 sq. AiÓv χραΐνετ᾽- ἀπαύστου βίας 
ἀπημάντῳ σϑένει, 583 — 90—591-— 97 statuens et post 597 dAa- 

ϑείας ἂν οὐδὲ φεύσαις supplens, € G Haupt. 584. Διὸς δ᾽ Schuetz, 
δύα δ᾽ Herm., ᾿Ιὼ δ᾽ Burges, μόχϑων δ᾽ Weil, δέῳ δ᾽ olim W. 
βίᾳ δ᾽ ἀπημάντῳ γερός H Voss. βίας ἀπημάτῳ Paley qui βίς 

scholiastam legisse putat. ἀπήμονε Heimsoeth. 585. xai Διὸς 
περιπνοέαις Oberdick. 586. (παύει, τὴν Schuetz). φαύεταε, δά- 

κρύον Burges. 586 sq. παύεται δακρύων ἀποστάξειν TH Ὴ Schmidt. 

587. ἀποσχάζξεε Herm., ἀποστᾶσα Hartung. αἰδοῖ vel Αἰδώς Durges. 
588. δ᾽ £ovoc Hartung, ϑρέμμα Weidner. ἀτρεκεῖ Heimsoeth, ἀφυ- 
ϑεῖ Weil, ἀφεγεῖ Oberdick. 589. παῖδα Πέμφις Durges. 591 
eicit Conradt. 591sq. 790v» φυσέζωος Stanley. 592. φυ- 
σιζόου Schuetz. γ᾽ ἔρνος Weil. τοδὲ Turnebus. 595. νόους 

ΒῈ 
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Burges, μόγους Oberdick, δόλους Naber. ἐπιβούλου Schuetz. 596. 
τάδ᾽ ἔργα Weil. 596sq. τόδ᾽ εὖ γένος γενέων . . χυρήσαι 
Durges. 597. ἐπαφῶν olim Bothe. χυρήσαι Pauw. 598 sq. 
ϑεῶν εὐλογωτέρως σοῦ κεκλοέίμαν (εὐλογωτέρως ἂν χεκλήμην Dur- 

ges) ἐνδώκοις ἐπ᾽ ἔργοις Schuetz. 598 544. τίν᾽ οὖν ϑεῶν &yOi- 
χωτέρως ἂν κεχλοέμαν εὐλόγως; γένους qucoupyóg, αὐτόχειρ τέκ- 

των, τελειόφρων μέγας πατήρ, τὸ này . . Ζεύς Hartung. 
600. (ἤ σ᾽ ὧν πάτερ Burges. εὖτέ γε supplet Herm., ἔστε δὲ 

Schwerdt, αὐτὸς ó Heimsoeth, ἔστ᾽ ἄρα IHHSchmidt. Post φυ- 

coupyóc supplebat αὐτὸς ex schol. H Voss, post ἄναξ addebat βρο- 
τῶν Heath, Ἰοῦς Schuetz. 600sq. ἄναξ γένους | (dat) Bam- 

berger. 602. τὸ πάντων Paley, τροπᾶν Verrall μῆῇχαρ οὐρέ- 
Cote (deleto Ζεύς) Burges. 603. ὕπαρχος Elmsley. ϑεάξων 

Bothe, ϑεοῦ ζῶν Schwerdt. 608sq. ϑοάξον τὸ μεῖον κρεῖσσον 

ὃν Wellauer. 603sqq. ὑπ᾿ ἀρχᾶς.. ϑοάσσων τὸ μεῖον, κρεισ- 

σόνων ἄνωθεν ἡμένων σέβει. πάρεστι χτέ. Hartung, ὕπ᾽. . ϑοάξει 

. κρατούντων, οὔτινα δ᾽ . . ἥμενον xz. IHH Schmidt. 604. τί 

μεῖον .. κρατύνεις; Burges. xpacóvor Stephanus, χρατύνεις Schuetz, 

χρατύνειν Herm., παχύνων Heimsoeth. In scholio τᾶς ἀρχᾶς et 
&yet Hartung. 605. οὔτινος delebat olim Herm., κάτω delebat 

Pauw. obcty' . . ἥμενον Stanley. οὔτινα δ᾽. . ἥμενον σέβει κάτω 
Schuetz, οὔτινος ἄνωϑεν ἥμενον σέβει xócov olim, postea οὔ τινας 

d. ἡμένους σέβει χάτω Bothe, οὔ τινος à. ἡμένου σέβει κράτη 
H Voss, σοῦ δέ τις d. ἡμένου σέβει κάτω Durges, τίνος δ᾽. . σέ- 
βει κράτη; DBamberger. σέβει κράτος Heath. "Versum ex inter- 

pretatione ortum olim putabat Dindorf. 607. σπεῦσαΐξ vt, τῶν 

φρὴν φέρει δαυλός Burges. σπεῦσαι. τέ τῶν δούλιος φέρει φρήν; Dam- 
berger, σπεῦσαι τέ τοῦδ᾽ οὔλιος φ. φρήν Tittler, σπεῦσαι. τέ τῶνδ᾽ οὐ 

Διὸς φέρει φρήν; anonymus (apud Oberd.) τῶν (2) Paley. οὔλιος 
Stanley, 9aóAtoc Abresch, αἴολος Schuetz, ϑούριος (olim δολοφρονεξ) 

Bothe. Inter 608 et 609 versum excidisse suspicatur Herm. 

609. δήμῳ Butler, δήπου Bothe, xops? Hartung, ἤδη Schwerdt. 
611. ἕν εἰπὲ δ᾽ Turn. ποῦ H Voss. 612. (δημοχρατοῦσα χά- 

ρίς ὅπως πληϑήσεταε olim |Bothe), δήμου χκρατούσῃ reti πλῆϑος 
ἕσπετο; Burges. γχεὴρ ὅπως Turn., χεὶρ ὅποι Victorius, χεὶρ ὅπη 
Dobree, χεὴρ ὅπερ Herm., χεὺρ ὅϑεν Schwerdt. χεὶρ ὅση scho- 

liasta legisse videtur Paleio. 614. ὥστ᾽ Rob. ὡς ἀνηβήσαιμε 
Bothe. 615. πανδημίας yàp γερσὶν οὐ φευδωνύμοις H Voss. 
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615sq. ἔφριξεν αἰϑὴρ. γερσὶ δεξιωνύμοις — πανδημία γάρ — τόνδε 
κτέ. Burges. 617. μετασχεῖν Burges. 618. ἀσυλίᾳ πολεῖν 

Hartung. 620. προστεϑῇ Hartung. 622. χὲν φυγῇ δημη- 

λάτην Burges. (δημηλάτην ex Steph. Byz. s. v. δῆμος efficere sibi 

videtur Stanley). δημήλατον Holstein. ^ 693. λέγειν Geel. 624. 
Διὸς κότον b. 625. γρόνῳ Heath. In scholio αὐξήσῃ Vict., 
αὐξύσειε Paley. 6296. πάλιν (vel πολὺν) πλατύναι Scaliger. πόλει 

olim Bothe. Schol. vel πολὺν vel πόλει legisse videtur Weilio. πα- 

λῦναι Auratus, παχύναι Abresch, παγνώσαι Burges. παλῦναε, ξενικὸν 

ἐγγενές ϑ᾽ ἅμα Hartung. 697sq. μίασμ᾽. ἀπροσπλάτως πέλειν 
. πημονῆς φανέν Burges. 628. ἀμηχάνου Stanley. 629 sq. 

aut potius 631sq. spurios iudicat Emperius. 630. ἔκρεν᾽ olim 

Bothe. ὧδ᾽ &va: Martin. 631. δημηγόρου .. εὖ πειϑοῦς στρο- 
φὰς Burges. συνηγόρους Geel. δ᾽ ἔλυσεν Hermann. ῥοπάς Har- 
tung. 631sq. choro tribuit Bothe (qui olim δημηγόρου δ᾽ &xup- 
σεν... δέμας Πελασγοῦ tentabat).  Ozu5yopoc . . δήμου Πελασ- 
γῶν Badham. δ᾽ ἤστωσεν.. δῆμος Πελασγῶν Martin, δ᾽ ἔλυσεν 
. . (δήμου Πελασγός vel) ἀγὸς Πελασγῶν Heimsoeth, δ᾽ ἔλυσεν 

ἄναξ Πελασγῶν Meineke. 632. δὲ χράνειεν Herm., δέ γ᾽ 

εὖ χράναι Martin. 633. (λέξω νῦν Arnaldus). 635. ἐφο- 
δεύοι H Voss. 636. ἀλαϑείας Burges. 637. ἄμεμπτος b, 
ἄμεμπτον Salvinius (et Herm.), ὠμέμπτως vulgo ante Hermannumt 
ἀμέμπτους Schwerdt. τέρμονα πέμπων πρὸς ἅπαντα Hartung, τέρ- 

pov ἀπαντᾶν πρὸς ἄμεμπτον Weil, πέμπων πρὸς τέρμονα πάντως 

(vel τέρμον᾽ ἅπαντα) et in scholio βεβαιῶν καὶ εἰς κτξ. Paley, {χά- 
yot προφρόνωςΣ τέρμον᾽ ἄμεμπτον πρὸς ἅπαντα Lincke. 6385qq. 

Carmen quod sequitur hemichoriis tribuit (tres priores strophas e, 

antistr. divisas et distributas sio: ABBA, ΒΑ ΑΒ, ABBA) HL 

Ahrens, quattuor chori partibus (ζυγοῖς) Bamberger. Tria stropha- 

rum paria tribus eco/yo:c, 706 — 717 ut epodum universo choro 

adsignat Alberti. 638. νῦν ποτε Pauw, νῦν ἔτει Heath. νῦν ποτε 
δὴ H Voss. νῦν ἀτεχνεῖ, ϑεοί olim Bothe, εἴ ποτε νῦν ϑεοί Burges, 

γῶν ὅτε μου (vel μὰν) ϑεοΐί Martin, νῦν ὄπ᾽ ἐμὰν ϑεοί Badham. 

639. διογενεῖ Burges. 640. εὐχτὰ Lortzing. εὐχταῖ ἀτενὴ 

HLAhrens. In scholio γένει ἤτοι τῷ ἐγγενεῖ Bothe, εὐκταξα γένη 
Francken. 641. μήποτε πυριφαγεῖν Droysen. 641sqq. (μη- 
πότε πῦρ φλέγον "Acav Πελασγῶν πόλιν μήτ᾽ ἄχορον βοὰν μάχλον 
"Apy» κτίσαι Burges). 642. Πελασγῶν πόλιν Pauw, Πελασγὰν 
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πόλιν olim Herm., Πελασγοῦ πόλιν Weise, γᾶν Πελασγίαν Bergk, τὰν 
πατρίαν πόλιν Keck, χατὰ Πελασγίαν Hartung, τάνδ᾽ ἐλάσαι πόλιν 

Martin, τάνδ᾽ ἁγίαν πόλιν Badham. 642sq. τάνδε Πελασγῶν | 
πόλιν ἄχορον βοὰν Lachmann. 643. τὰν ἄχορον βοὰν Herm., 
χϑόν᾽ ἄχορον βοὰν Hartung, τάν τ᾿ ἄχορον βοὰν Bergk, γᾶν ἄκο- 
pov βοᾶν Schwerdt, τῶν (τᾶν Badham) ἀχόρων βοᾶν Keck, τὸν ἄχο- 
pov βοᾶς Kruse. 644. στῆσαι Hartung. Versum ante 643 po- 
nit Pauw. 645sq. ἐν ἀρότοις.. βροτοὺς ἀναύλοις Bothe, ἐν 
ἀροταῖς.. βροτοὺς ἀλωαῖς Schuetz. τὸν dpócouc . . βροτοῖς ἐν 

ἄλλοις ex schol. efficere sibi videtur Paley. τὸν doócoug . . βρο- 

τῶν évafuouc Tournier. 646. ἐνάλλοις Pauw, ἐνάλλως Heath, 
ἐνόπλοις Burges, ἀμάλλαις Faehse, ἐναίμοις Lachmann, ἐν αἰνοῖς 

Bergk. In scholio ἀλλοίοις Bothe. 647. ὥκτισεν schol. legisse 
videtur Paleio. 650. in scholio εὐτελές Kirchhoff. 651. 
οὐδ᾽ ἕνεχ᾽ H Voss. 652sq. ἀτιμάσαντες Karsten, ἀτιμῶντες 

Lortzing. 658. ἀρὰν Burges. 654. (4/a δ᾽ H Voss). (0zov 
ἐπαιδόμενο: Burges). 655. πράχτορ᾽ αὐτεπέσχοπον Heath, πράκ- 

τορά τε xà! σχόπον Schuetz, πράκτορ᾽ ἅτε σχοπὸν olim, postea 
zpáx-op' ἀπόσχοπον Bothe, πράκτορ᾽ ἄτας σχοπὸν Burges, zpáx- 

cop', αἵματος (vel ὕβρεως vel αὐταρκχῇ) σχόπον Butler, πράκτορα 
πάνσκοπον Herm., πράκτορ᾽ ἄτης κότον Bamberger, πράκτορ᾽ ἀλάσ- 

Topo» Keck, πράχτορα σχοπὸν Bergk, (πράστορ᾽, ἅτε σκοπὸν 

Sehwerdt), πράκτορ᾽ ἄνω (vel de!) oxozóv Martin, πράκτορ᾽ ἀεξ 
oxozov Kruse. Scholium sie scribit: 4ov: Διός. — σχοπόν: τὸν 
Aic . . σκοποῦντα Paley. 656sq. δύσπολεμον, δόμος οὔτις ὃν 
ávcéyot olim, postea δυσπολέμητον οὔτις ὃν δόμος ἔχοι Bothe, δυσ- 

ἘΞ P4 -* ^r M» » '᾿'ὦ'»» εἰς α , , 

πολεμῆτον οὔτις ἄν δόμος £70t Lachmann, δυσπολέμητον ὃν τίς δό- 
*, ΄ ^ * s n , Ἃ REA M [^ d 2 

μος ἀντέχει: Burges, δυσπολέμητον ὃν τίς ἂν δόμος ἴσχοι (vel ἕλοιτ 

Enger. 656sqq. δυσπολέμητον, ὅστις ἂν δόμος ἔχῃ σφ᾽ ἐπ᾽... 
iaóovza Hermann. 657. £yorz" Bergk, ἔχειν Martin. 658. 
ὑπ᾽ ὀρόφων Stanley, ἐπ᾿ ὀρόφῳ Burges. 659. μηνίοντα Pauw, 
ἀμύνοντα Heath, μενεαίνοντα olim Bothe, κοταίνοντα Schuetz, ἀέσ- 

σοντα vel διάσσοντα vel dÀatvovza Boissonade, ἐμβαίνοντα Butler, 
ϑιβάξοντα Burges, λαγαΐνοντα Bergk, λιλαίοιτο Martin, ἐάπτοντα EN 555) 7d gK, , 

Kruse. ὀρόφοισι ναέοντα Meineke. βαρύς γ᾽ Burges. 661. 
ἁγνούς Schuetz. 662. τοιγὰρ τοῖς Burges. χαϑαροῖσι (mpóc) 

Schuetz. 663. ἐξαρέσονται Meineke. In scholio ἄξουσε Paley. 

664. τοιγὰρ ἀποσκίων ix Burges, τοιγὰρ ἀπ᾿ εὐσεβῶν νῦν Hartung, 
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τοιγὰρ ἑκουσίων ἐκ Enger, πρὸς τάδ᾽ ὑποσχέων ἐκ Weil. 667. 
μήποτε νεῖκος vel potius μήποϑ᾽ ὅμελος Keck. 669. μηδ᾽ ἀστῶν 
ἐπιχωρίοις Burges. ἐπιχωρίοις {ποτὲ Pauw, ἐπιχωρέοις (ἔρις) 

Heath, ἐπιχωρέοις (dtc Bothe, ἐπιχωρέα ζστάσιςΣ Bergk, ἐπιχωρίοι- 
σιν Keck. 670. πέδον τόδ᾽ Heath. ἀρπεδέσαι Heimsoeth. 671. 

ἥβας ἄνϑος ἄδρεπτον δ᾽ Hartung. 672. μήτ᾽ Pauw. 674. 
ἄωρον Bothe. 675. καὶ yepopo! δὲ Hartung, e£ yspapai δὲ 
Enger (et 676 γερόντων ϑυμέλαι φλεόντων). 675sqq. xot ye- 

ράτεσσι πρεσβυτοδόκοις γερόντων Buu£Aat φλεγόντων, τῷ πόλις olim 

Bothe, xal γεραραῖς πυρὸς ϑυοδόχο: γεμόντων ϑυμέλαι, φλεγόντων 
δ᾽ Burges, xal γεραροῖσι (vel γεραραῖσὴ πρεσβυτοδόκοις γέροντες 

ϑυμέλαις πρεπόντων Paley. 676. προβούλοις (loco verbi γεμόν- 

voy) Hermann, ϑυηλαῖς Schwerdt, γέμουσαι Kruse. In scholio ye- 
μόντων: πληρούσϑωσαν. φλεγόντων: διαπρεπέτωσαν xcé. Abresch. 

676sq. πρεσβυτοδόκοι Κυκλώπων ϑυμέλαι φλεγόντων vel πρεσβυτο- 
δόχοι γεμόντων ϑυμέλαι Κυκλώπων Bergk. 677. λεγόντων Stanley. 
678. ϑ᾽ ὡς Turn., ὡς Hartung, τοῖς Keck. (νέμηται H Voss). — 679. 
μέγ᾽ εὸ HL Ahrens. σέβουσιν Schwerdt. 67954. τὸν ξένιον δ᾽ ὑπέρ- 

τατον Ζῆνα μέγ᾽ εὖ σεβόντων Bamberger. 680. τὸν ξένεόν γ᾽ Pauw. 
(2 ὑπέρτατον Canter). (τὸν ξένεον πανυπέρτατον Schuetz), τὸν ξέ- 

γεόν ὃ’ ὑπέρτατόν ϑ᾽ Hartung, τὸν ξένεον μέγιστον Keck, τῶν ξενέων 

ὑπερστατῶν Weil, τὸν ξένεον ξένων (ὑπέρτατον ex interpretamento 

repetens) Heimsoeth. 681. (πόλεων Stanley, σχολίων Durges). 

682sq. δὲ κόρους Schwerdt. δὲ τροφοὺς εὐαλδεῖς Burges, δὲ φόρους 
γᾶν ἀλπνοὺς Bergk, δὲ κόρους γᾶς ἄϑλοις Meineke, δ᾽ ἐφέδρους γᾶς 

ἄϑλοις Weil, δ᾽ ἐφόρους γᾶς ἐσϑλοὺς Heimsoeth, δ᾽ ἐφόρους γᾶς 
χεδνοὺς Oberdick. 684. ( EoÀaxíay vel ὐκλίαν Burges). 689. 

ἄχορος ἀκίέϑαρις Heath. 689sqq. ἄχορος ἀκέϑαρις δακρυογόνος 

Ἄρης βοὰν πάνδημον Schwerdt. 690. Ἄρην Porson, ἀρὰν olim 
Dothe. 691. βίαν « Herm. ἐξεπαέρων olim Bothe. 692. 
νόσων olim Dind. 6983. χράτους Turn. 696 —705 ante 

686 collocat Oberdick. 696. χκαρποτελεῖν olim Stanley.  xap- 

ποτελεῖ δ᾽ ἔτε: Hartung, χκαρποτελεῖν δ᾽ ἔτε Schwerdt. 696 sqq. 

δ᾽ ἔτει... φέρματα γᾶς Burges. 699. προνόμια δὲ βοτῶν olim 
Bothe, πρόβατά τε νομάδ᾽ ὡς Burges, ποιονόμα βοτὰ δ᾽ εὖ Har- 
tung. ῥβοτὰ γᾶς Herm., ὀβρικάλοις Bergk, ἁβροτάτοις Keck, ἀκρο- 

τάτως Schwerdt. 

701. τὸ πᾶν δ᾽ Schuetz, zpogà» δ᾽ Verral. τ᾽ εὔδαιμον ὡς 
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λάβοιεν Burges. λάβοιεν Turn., ϑάλοιεν Herm. 701sqq. τὸ πᾶν 

τ΄ εὐδαιμόνως λάχκοιεν εὐφήμοις ἐπὶ βωμοῖς ϑείαν μοῦσαν doof 

Schwerdt. 702. εὔφημον δ᾽ ἐπιβῷεν Turn., εὔφημον δ᾽ ἐπιβώντων 
Butler. (εὔφημοι CG Haupt), εὔφημον etiam Herm. et HL Ahrens, 
εὔφαμον Dind. 703. Mobca! τ᾿ ϑεοί τ᾽ Bothe. Μοῦσαι ϑέσ- 
«ty ἀοιδάν (et 702 ἐπιβῷεν) H Voss. μοῦσαν ϑεαῖς Burges, μοῦσαν 
jew HL Ahrens. Scholiasta 4o:0a legisse videtur Paleio. 704. 

ἁγνᾶν Boissonade. δ᾽ éx Schuetz. 705. φάμα Dind. - 706. 
τιμάς τ᾿ ἀτιμέαις ρυλάσσοι Klaussen, φυλάσσοιντ᾽ ἀτρεμεῖς δὲ τιμαέ 

Bamberger. τ΄ ἀρτεμεῖς marg. Ask., τ΄ ἀτρεμαίας Canter, δ᾽ εὐκ- 

τέτας τε Pauw, τ᾽ ἀτενῶς ys Heath, τ᾽ ἀσφαλεῖς Schuetz, τ᾽ ἐν- 

τέμους, postea τ᾽ εὐτέμους Bothe, τ᾽ ἀτρεμαῖα Dutler, τ᾽ ἀρτεμεῖς 

H Voss, τ᾽ ἀρτέμεια Herm., coco: O Mueller, γᾶς πρόμοισε olim 
Bergk, ἀτρέμας δὲ Hartung, τ᾽ ἀτριακτὲ Keck, ᾿τητύμως τε Schwerdt, 
τ᾽ ἀτρεμιστὲ Heimsoeth. ἀτιμέας λύμας Burges, (τιμὰς χἀτιμίας 

EAIAhrens) {(ϑαρραλέωςΣ δὲ τιμὰς, IH H Schmidt. τ’ ἀκινήτοισι 

τιμαῖς Paley, τ᾽ αἰσέμαισε τιμαῖς Conington.  Adscriptum ἀσφαλέας 

mutat in ἀσφαλῶς Paley. 1706sqq. φυλάσσουσ᾽ ἀτρέμας δὲ τι- 
μὰς τὸ δήμιόν τε πτόλιν τ᾿ ἐπαρχοῖ προμηϑέᾳ κοινόμητις ἀοχά Har- 

BEA *. £F" , 

tung. 707. δάμιον Dind. τὴν πτόλιν Turn. χρατύνοι Stepha- 

nus. τὰν πτόλιν χρατύνον olim Bothe, xoi πτόλιν x. H Voss, τοῦ 
πόλιν κρατύνει Burges, τ᾿ εὖ πτόλιν xpacóvot Bamberger. 0 δήμιον 
xai πόλιν χρατύνεε Paley. 708. πρόμητις Bothe, προμαϑὴς Do- 

bree, //oopz9:c Marckscheffel, προμαϑὲς Bergk. προμαϑέᾳ xotwó- 
μητις Lachmann, Προμαϑεύς τε χοινόμητες Bamberger, προμαϑέως 

εὖ χκοινόμητις Hartung, προμαϑεύς τ᾽ εὐϑύμητις O Mueller, προμαϑὴς 

χοινόμητις (vel προμαϑέαις εὖ κοινόμητις) Paley. εὖ χοινόμητις Bur- 

ges. In scholio ἀπὸ τῶν χοινῶν Bothe, εὖ τῶν χοινῶν Bergk, ὑπὲρ 
τῶν χοινῶν Weil, αὔξοι Hartung. 7105ᾳ. Ἄρην ἔριν πημάτων, 
δίκας Burges. 711. τε δοῖεν olim Blomf. 719. ἔχουσ᾽ 

Schuetz. οἵ τ᾽ ἔχουσι γᾶν, del Burges. 714. δαφνοφύόροισιν 
Pauw, δαφνοφόροις H Voss. βουϑύτοις τε Schuetz. 715. τὸ 
xa) Burges, τὸ δ᾽ αὖ Hartung. 717. γέγραπται δέκας Burges. 
7292. γὰρ ὄν μ᾽ οὐ λανϑάνεε: post Dindorfium Meineke. οὐδὲ λανϑά- 
γε: Weil. 798. στολμοῖς . . παραρρύσεε τόνων Hartung. πα- 
ραρρύσεις σκάφους Weil, παραρρύσεις ἐμὲ Oberdick. 795. ἐϑυν- 
τῆρος Salvinius. 795sq. ἐστ᾽ ἀγοῦ δὲ Ὥ»νναῦν γαλᾶν χκάλωςκ« 

χαλοῦσά τις γλῶσσ᾽ οὐ φίλῃ Burges, ὑστάτου καλῶς ἄγαν κλύουσα 
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᾽γείτονησεν οὐ φίλη Hartung. 726. τὼς e, γ᾽ ὡς Turnebus. 
πως, ἀνωφελής olim Bothe, τοῖσιν οὐ φίλῃ Herwerden, τῷδέ γ᾽ οὐ 

φέλη olim W., τοῖσδέ γ᾽ οὐ φίλη RMenzel καλῶς" κλύουσα δ᾽ ὡς 
scholiasta legisse videtur Paleio. 7917. usiayy'uo:c Spanheim. 

729. κᾷτ᾽ ἄλλα Scholefield. 729 — 51 post 723 collocat Bur- 
ges. 134. ἄξω Heimsoeth. 195sq. et 738sq. choro tribuit 

Rob. 735sq. choro tribuens post hos v. laeunam statuit Lincke. 

7385. πρεσβὺς Turn. πρέσβεις Dind. 736. ἐφάπτορας Rob. In 

scholio διὰ τίνος; Kirchhoff. 191. τρέσητέ νυν Schuetz, τρέσῃς, 

τέκνον Burges. τῶνδε μὴ τρέσητ᾽ ἔοιν PhBraun. 788. ὅμως 
δ᾽ Geel. βραδύνο: μὲν βίᾳ vel ied ἐν πόλει (vel βοῇ) Pauw. 

βοαδύνο: μὲν βοή Schuetz, βραδύνοιεν βοῦ H Voss, βραδύνοιεν βοήν 

Marckschettel 740. xupía H Voss. 149 — 67 quattuor chori 
partibus (ζυγοῖς) tribuit Bamberger, iambos singulis personis unius 

ζυγοῦ. dochmios reliquis quattuor ζυγοῖς solidis Alberti, omnia ad- 

signat coryphaeo Westphal. 744. in $cholio διὰ τὴν . . φυγήν 

Paley. 745. βωμοδρόμου vel ἀλαδρόμου Enger. οὔτε pot Schuetz. 
746. παροΐχεται Turn., (κατοέχομα: Schwerdt). 747. ἔπη τελεῖ 

γὰρ Burges. τέκνον Schuetz. 750. μάχης ς δ᾽ Schuetz. ' q59. 
ἐπὶ τάχε: Rob., ἐπετα χεῖ Boissonade. ἐπὶ ταχεῖ χύτῳ HL Ahrens, 

ἐπιταχεῖ ῥόϑῳ vel κρότῳ Meineke, ἐπιχότῳ τάχε: Weil, ἐπιτυχεῖ 
κύπῳ Herwerden. 788. μελάγχεμοι Burges. 754. δ᾽ dp 

Hartung. μεσημβρινῷ olim Bothe (gsozpjjofvo Blomf.). 75456. 
μεσημβρίᾳ ϑαλπνῇ ΗἩ Voss, μεσημβρέφ ϑαλπτὸν Burges. 751. οὐχ 
ἔμουστ᾽ Burges. 758. δολόφρονες Stanley. δολόφρονες δέ {τοῦ 
Heath, δολόφρονες δ᾽ ἐκεῖνο: δολομήτιδες H Voss, δολύφρονες δ᾽ 
(ἄγαν Herm., δολόφρονες δ᾽ (iy9po)) Hartung. (νωδαλυμής ὃες 
olim Bothe), ποεκ:λομήτεδες Burges. 759. δύσαγνοι, ϑρασεῖς 

Burges. 760. βωμὸν Meineke. 761. καλῶς γ᾽ Porson. τάδ᾽, 
e) Elmsley. τέχνον Schuetz. 769. ἐν ὅσῳ γε κἀν ϑεοῖσιν Dur- 
es. εἴ τοί τε Marckscheffel, εἰ, σύν γε Hermann, εἰ Ζηνὲ M Schmidt, 

εἰ τοῖσδε Herwerden. εἰ ϑεοῖς τε καὶ ϑεαῖσιν Oberdick. 769 
ξδη Conington. 764. in scholio γεῖος Dind. 765. ἀνορέῳ 

Burges, χἀνεέρῳ Kayser. 766. κυνοϑρασεῖς τε Burges. 767. 
ἐπαΐοντες οὐδέν Meineke. 768. φήμη τις" λύκοι Burges. 769. 

οἶμαι δὲ βύβλου Durges. βύβλου δέ, φασι, καρπὸς (εἶναι deleto) 

Meineke. 1170. ὅμως ματαίων Schuetz, ἔμπας ματαίων Herm: 
TIO sq. πῶς χαὶ.. ἔχοντας ὀργὰς χέρα τ᾿ ἀλεύσασϑαι κράτος; Burges. 

σῷ 
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771. ἔγοντας Turn., ἔχοντος Bothe. φυλάσσεσϑαι καλῶς Schuetz, 
€. κύνας Hartung, g., πάτερ Kirchhoff De ὀργὰς ἐχόντων 
κράτος cogitabat olim Dind. 772. στολὴ στρατοῦ ὉΠ. 7793. 
(ταχεέᾳ.. στολῇ ὅδ᾽ ὅρμος, οὔ γε πεισμάτων σωτηρίαν Burges.) 
718. ὅρμος, ob δεῖ πείσματος σωτηρίου Bamberger. σωτηρίαν b 
(prima manus), σωτήρια Salvinius, σωτήρ" οὐδ᾽ olim Bamber- 
ger. ὥστε πεισμάτων σωτηρίαν Geel — πείσματος σωτηρίου, la- 
cunam post hunc v. statuens, Hermann. σωτήριον Tittler. In scho- 
lio ὥρμησις vel óGop:o:c Paley. 714. ἐς γαῖαν ἐλϑεῖν δ᾽ Bam- 
berger, ἐκ γῆς ἀνάπτειν Hartung. κοὐδ᾽ ἐν Herm., οὐδέ γ᾽ H Voss. 
719. ποιμένες παρ᾽ ἠλύγην Burges. 776. μολόντος. versu post 
779 collocato, Burges. 777. ἔπειτ᾽. . ἡλίου qgiàet Schuetz, εὐ- 

γάς τ᾽... φιλεῖ Bothe. ξόφον δ᾽ ὕπο στεέχοντος H Voss. εὐνὰς 

δ᾽ .. ἡλίου φιλεῖ Durges. φιλεῖ δ᾽ Tittler et Herm., φέλου (et 778 
τίκτε) Burgard. Post 778 ex Plut. Mor. p. 1090 A ἀλλ᾽ ó&o- 

περ ἐν ϑαλάσσῃ κατ᾽ Aioy0Àow ὠδῖνα τέκτει νὺξ κυβερνητῇ σοφῷ 
καὶ γαλήνη (χἂν ἢ γαλήνη Wyttenbach) addidit κἂν 7 γαλήνη et 
supplevit vZveuóc 9" εὔδη κλύδων Paley. 719. οὔτοι Schuetz. 

, , v» 5. Ὁ) » v ES 2/9 35 » γένοιτ 6p οὐδ᾽ ἂν ἔχβασις στρατῷ Hartung. οὔτ᾽ ἄρ᾽ Pauw, οὐ- 

δάμ᾽ Burges. οὐδ᾽ ἀνέκβασις Tittler. 781. φρονεῖς μὲν οὗ, 

ταρβεῖς δὲ μὴ μέλειν Burges, σώφρων μέν᾽, ὡς . . ἀμελῆς Hartung. 

782. (πράξασ᾽ Rob.), πράξουσ᾽ Stanley, πράξω δ᾽ ἩΥ͂οβ5, πρᾶξαξ 

σ᾽ Burges, πράξεις Bamberger, 45a: τ᾽ Hartung, πρᾶξαέξ τ᾽ Weil. 
784. ὦ γαῖα βοῦνις Schuetz, ἀὼ βουνός Burges. à» βουνῖτε γᾷ ἤνδι- 
xov Abresch. βοῦνες, ἔνδικον Pauw, βοῦνις, ἁγνὸν Hartung. 784 

— 891 hemichoriis tribuit CG Haupt, tres deinceps ordines chori 

cantavisse putat Damberger. 785sq. Azíac κελαινὸν εἴ τε x&D- 

ϑός ἐστί που γϑονός; Weil. 786sq. χελαινὸν ἐς τὸ χεῦϑος; 

εἶμ᾽ ὅπου μέλας γένωμαι Burges. 788. (νεφέλαεισε olim Schuetz), 

νέρεσσε Hartung. 789. τὸ πᾶν ἄφαντος δ᾽ Martin, τὸ πᾶν ἄφαν- 

coc Enger. 789sq. ἀφάντως ἀμπετὴς εἰς og, ὡς Herm. 790. 
ἀμπτᾶσα δ᾽ ὡσεὶ Turn. ἀμπταμένα δ᾽ (vel 9^) ὡσεὶ Pauw, ἀμπτά- 

cac' ὡσεὶ Heath, ἀμπετάσασ᾽ ὡς Lachmann, (ἀμπετάσσασα δρόσος 

Bothe), ἀμπετήσας δ᾽ ὅπως Doissonade, ἀμπετᾶσ᾽ ἄϊστος ὡς OG 
Haupt, ἄν τε πτᾶσ᾽ αὔραισιν ὡς Bamberger, ἂμ πνοαῖς διφὰς ὡς 

Dind., ἢ ἀμπετὴς ἀελλὰς ὡς Enger, ἀμπετὴς εἰς αἰϑέρ᾽ ὡς Hartung, 
ἂμ πέτραις αἰόλ᾽ ὡς Peiper, ἀμπετασϑείην ὅπως Oberdick. — 790sq. 

ἀμπετάσασ᾽ ὡσεὶ χόνις {ταχεῖ ἄτερϑε H Voss, ἀμπέτης diococ ὡς 
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ὄονις xzé. HL Ahrens. 191. xówc γ᾽ Pauw, (κόνεσμ᾽ olim Bothe), 

ἄτερ τε Oberdick. ἀλῴμαν Enger. 799. ἄσφυχτον Bentley, 
ἄφριχτον Heath, ἄϑεκτον Dind., ἄϑρυπτον Geel, ἄφυρτον Bamber- 

x MN ὮΝ 5 2 OA Z3 ΄ . 

ger. ἄφυχτον (ἄφυχτος Schuetz) δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἂν πέλοι γε x5p olim, 
Ψ ᾿ε- b pops p B th (LÀ * JS ΄ 

postea ἄφυκτον . . πέλοιτο xzo Dothe, ἄλυχτον . . πέλος: vóap 

Herm., ἄφυχτον δ᾽" οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι δ᾽ ἔλαρ M Schmidt, κὴρ 

γὰρ μέλαινα φυκτὸν οὐκέτ᾽ ἂν πέλοι, versu post 794 transposito, 

Hartung, ἄφυκτον φυκτὸν . . πέλοε Schwerdt, ἀφύχτων . . πέλοι ; ἀρ e ; 
΄ : x ΄ ΄ P4 Z3 M, 

φυγή Weil, ἄλυχτος . . πέλοιτο κήρ Meffert, ἀζευκτον . . πέλοι δέ- 

μας Lincke, ἀλυχτὸν . . πέλοιϑ᾽ ὕπαρ Oberdick, ἄλυχτος. . πέ- 

Aor! ἀνήρ RMenzel. πέλοι, πάτερ Paley. 798. μελαινόχρως 

Pauw, μελάγχροος Bothe, μελαντόχρως olim, postea (μελαγχέτων 
repudians) cum Bothio μελάγχροος Damberger. χελαινόχρων δὲ 

πάλλεταε πρὸ καρδίας Herm., χελαινόχρῳ δὲ πάλλεταε κλυδωνέῳ 

Dind., μελάγχρως δὲ πάλλεται καρδία Hartung, κελαινύόχρων δὲ πάλ- 

λεται φίλον κέαρ Schwerdt. 794. (πατρὸς κόπῳ δὲ μᾶλλον Bothe), 
πατρὸς σκοπᾷ᾽ τόδ᾽ ἀμαλόν Durges. 195. μορσέμων (olim μόρ- 
σεμον)ὴ Schuetz. 796. ἐν ἀρτάναις €. προπρὸ (olim λάχους) 

τυχεῖν ἐν ἀρτάναις Dind. 797. ἀπευκτὰ Weil. 798. τῷδ᾽ 
ἐγχριμφϑῆναι χεροῖν b, τῷδε γριμφϑῆναι c, τᾷδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι Heath, 
τᾷδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι χεροῖν H Voss, ὧδ᾽ ἐγχριμφϑῆναι Lachmann, 

τοῖνδε χριμφϑῆναι χεροῖν HL Ahrens, ὧδε γριμφϑῆνας χροΐ Bamber- 

ger, ὧδε χριμφϑὴν χροΐ Dindorf. 
800. ποϑὰ δὲ H Voss. πρόσϑεν δέ μοι γένοιτ᾽ ἐναίϑριος ϑρόνος 

Bothe. | 800sqq. πόϑεν δέ μ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἐν... ϑρόνοις, πρὸς ἃν νέφη 
Y . -. πήγνυται χιών, ἃ λισσὰς Burges. 801. ἀμφ᾽ ὃν Weil. πρὸς ᾧ 
y ὑδρηλὰ γίγνεται νέφη χιών Βυτραγά. νέφη δ᾽ ὑδρηλὰ καὶ νεῖταε (vet 
ται xai Schuetz) γεών Bothe, γεὼν ὑδρηλὰ γέγνεται νέφη Porson, végz 

δ᾽ ὑδρήλ᾽, ἃ κτέξ. olim Herm., νέρους ὑδοηλὰ κτέ. OGHaupt, νιράδος 
ὑδρηλὰ κτξ. Geel, χύφελλ᾽ ὑδρηλὰ (vel νέφη δέυδρα) κτέ. Dind., 
γέφη δίυγρα κτξ. Paley, νέφη 0t ὑγρὰ xcé. Hartung, νεφρῶν ὑδρηλὰ 
χτέ. Enger, νέονϑ᾽ ὑδρηλὰ xcé. Martin, νέφη δύσαυλα κτέ. M Schmidt, 
γέφε᾽ ἠδ᾽ ὑδρηλὰ κτέ. Peiper, νέφη 8᾽.. χιών τ᾽ Kvicala, fort. 

τὰ κἣλ᾽ ὑδρηλὰ κτέ. 802. (εὔλισσας Bothe), & λισσὰς Burges. 
802sq. ἀπρόσδεκτος (vel potius ἀπρόδεικτος) Abresch, ἀπρόστειπτος 
Burges, ἀπρόσστεικτος Marckscheffel, ἀπρόσδικτος Schwerdt, ἀπρόσ- 

ϑικτος Peiper. 803. oijózowv Pauw. (οἴῃ, προχρεμὴς olim, 
postea οἰύφρων xpeuà Bothe), ἀμφέκρημνος Hartung. 803 sq. 
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(olózpwv vel ὑφίπρων ἐρήμας γυπὸς Burges). 805. μαρτυροῦσ᾽ 
ἐμόν Burges, παρχυποῦσά po: Hartung. 806. (zol» (à) σα 

Haupt). δαϊκτῆρος olim Hermann. βίᾳ δαΐκτορος Hartung. βέᾳ 

(ue) Herm. 8065q. πρὲν δή με καρδίας βίᾳ δαΐκτορος γάμου 
χυρεῖν Butler, πρὶν ἀϑέκτορας κυρῆσαι, καρδέας βίᾳ, γάμου Burges. 

807. χραδίας Pauw, χαρδίαν H Voss, χάρζας Dind., ϑυμὸν Heim- 

soeth, χέαρ Oberdick. γάμου hie et 815 olim eiciebat Bothe. (xv- 

p&ty Bernhardi). 808. δὲ κεῖσϑ᾽ ἕλωρ τε κἀπιχωρέοις Burges. δ᾽ 
ἕλωρ ἔπειτα A Nauck. ἕλωρα κἀγκυλωνύχοις Martin. — 809. πετῆσι 
δεῖπνον Dind. 81054. ϑανεῖν μ᾽ ἐλευϑερώσει: Paley. τὸ γὰρ ϑανεῖν 
ἐλευϑεροῖ τἄφελ᾽ (mallem τἄϑλι᾽) αἰακτῶν xaxov Burges, ὁ γὰρ ϑα- 

νὼν ἐλευϑεροῦτα: κακῶν αἰακτῶν Hartung. 811. φιλαιανῶν Dueb- 

ner, φιλοστόνων (vel φιλαιακῶν) Dindorf, φελαελίνων Herwerden. 

818. τυχεῖν Stanley. 818sqq. xofcac: γαμήλι οὐ τυχεῖν ἀνέ- 

φικτ᾽ ἔστ᾽ εὔπορον: τεμῶ γάμου λυτῆρ᾽ ἄκη Burges. 814 sq. 
τόνδ᾽ ἔτ᾽ ἀμφ᾽ αὑτᾶς πόρον καὶ γάμου λυτήρε εὕρω Heath, céva 
γὰρ ἄτας ἔτι πόρον xal γάμου λυτῆρα τέτμω; Schuetz, τέν᾽ οὖν ἔτ᾽ 

ἀμφ᾽ αὑτᾶς πόρον εὕρω γάμου λυτήριον Butler, τίνα yàp ἀμφ᾽ ab- 
τᾶς πόρον ἔτι γάμου τέμνω λυτῆρα; Bothe, τίνα γὰρ αὖ φυγᾶς τέ- 

μωμα: γάμου λυτῆρα; vel τένα φυγᾶς πόρον τέμω δύσφρονος γάμου 

λυτῆρα; Bamberger, ἢ τίν᾽ ἀμφυγὰν ἔτ᾽ ἢ πόρον τέτμω γάμου λυ- 

τῆρα; Herm., ἢ τ᾽ ἀμφυγὰν ἔτ᾽ ἢ xai γάμου λυτῆρα τέτμω; Paley, 
ἀμφυγὰν ἔτ᾽ ἢ πόρον τίνα τέτμω γάμου λυτῆρα; Hartung, ἀλλύ- 
τας. τίν᾽ ἂν πόρον τέμνοιν γάμου λυτῆρα; Dind., ὥς τιν᾽ ἀμφ᾽ ἐμοῦ 
πόρον τέτμω y. À. Heimsoeth, zo? τέν᾽ ἀμφυγᾶς ἔτ᾽ οἶμον τέμω y. 

à. Weil, τίνα δ᾽ ἄφαντον ἔτε πόρον κτέξ. Peiper, τοῦτον ἀμφέ μου 

τέμω πόρον γάμου λυτῆρα Oberdick. 815. εὕρω γάμου λυτῆρα 

Pauw. χαὲ γάμου λυτῆρα OGHaupt. 816. οὐρανίαν Ald. Ὦὥξ᾽ 

ὀμφὰν οὐρανέαν Burney, ἴυζε δ᾽ οὐράνια C G Haupt, ἔυξε δ᾽ οὐράνε᾽ 

ὀμφὰν Hartung. ópavíav olim Dind., οὐρέαν Peiper, οὐρανῷ Ober- 

dick, fort. ὀρϑίαν. 816sq. reliquias ephymnii post 807 iterandi 

putat, lacuna duorum versuum statuta, A Ludwig. 817. μέλη λι- 

τὰν Lachmann. λιτάνευξς ϑεοὺς ἄχη Burges. ϑεοῖσε λέτανα Herm. 
ϑεοῖσι, μέλη λίτανα καὶ Conington, μέλεα ϑεοῖσε λιτανά᾽ πῶς Schwerdt. 

ϑεοῖς καὶ {ϑεαῖς) Bamberger. xot omittit Turn. ϑεοῖσέ πως Peiper. 
81754. μέλεα μέλη, λίτανα ϑεοῖς, τέλεα δέ πως πελόμενα καὶ H Voss. 

817sqq. μέλη λίτανα ϑεοῖσιν οὐκ ἀτελέα, δεῖμα πολέμιον λύσιμα Har- 
tung. 818. τελεῖζά μοι πῶς πελόμενα Schuetz, τέλεα δέ pof πως 



AD SUPPLICES. 125 

πελόμενα Lachmann, τέλεα δὲ πῶς πελόμενά μοι Burney, τέλεα 
ὉΠ ΄ ΄ ΄ ἌΤΑΣ ONITEO Z 

δύας πελόμενα μοι Herm., τέλεα δέ πως, πελόμενά μοι Paley, τέλεα 
μόγων (vel πόνων vel κόπων) πελόμενά po: M Schmidt, τέλεα δὲ ποῖ 

χτέ. ALudwig, τέλεα δὲ xai χτέ. Peiper. 818sq. τέλεα δ᾽ αἷμα- 
τος ὀλόμενά μοι, λύσιμα, μῆχαρ ἔπιδε Durges. 819. λύσιμα γά- 

μου δ᾽ Schuetz, (μελησέμαχος olim Bothe), λύσιμα: μάχαν δ᾽ Paley, 
λύσιμά μ᾽ aycu Weil, λύσιμα: χλιδὰν δ᾽ Oberdick. 820. ῥίαν 
εἰ φιλεῖς ὁρᾶν Turnebus. μὴ φιλοῖς, ὁρῶν Schuetz, γ᾽ εἰ φιλεῖς ὁρᾶν 

Burges. μὴ φίλοις ὁρῶν Lachmann, μὴ φίλως δρῶν Marckscheftel, 
μὴ στέρξης ὁρῶν Herm., μὴ φιλῇς ὁρῶν Hartung, μὴ φαιδροῖς ὁρῶν 
Weil, μὴ στέργοις ὁρῶν Meineke, μὴ φαιδρῶς ὁρῶν Oberdick. 
8921. ὄυμασιν - ἐνδίκως Peiper. 828. γαιοῦχε Schuetz. 824. 
Aiyuzcoyswig Burney. 4“ ἰγύπτιον ὕβρει Bothe, A/yózcstov ὕβροε Herm., 

Αἰγύπτου στυγνὸν Oberdick. ὕβριν (ze) Lachmann. 824sq. γέ- 
voc yàp (οἵδ᾽) A. 0. δύσφορόν τ᾿ ἀρσενογενὲς H Voss, γένος γὰρ 
(aiyóy) x:é. Geel, γένος γὰρ ἀρσενοπληϑὲς Αἴγυπτον, ὕβρει δύσφο- 
ρον Hartung. 825. δύσοιστον αἀρσενογενές, (o?) Herm. δύσ- 
φρον Bamberger, παράφορον Schwerdt, ἄφερτον MSchmidt. δύσ- 
φρων ἀρσενοπληϑὴς στόλος Peiper. ἀρσενοπληϑές Butler, Ἄρεος 

ἔμπλεον IH H Schmidt. 827. ματαίαις φυγάδα μ᾽ ἄλαισι Madvig. 
μάταισι πολυϑόοις Hartung, μάταισιν ὀλεϑρίοις Schwerdt, πάτοισι 

πολυϑρόοις Oberdick, udo: πολυρόϑοις Peiper, fort. μάταισε πο- 
λυδρόμοις. 829. σὺν δὲ ῥέπει ζυγὸν Hartung. 829 5644. σὸν 
δὲ τὸ πᾶν ζυγὸν, τάλαντ᾽ εἰς ὅ τε νεύσεται, Üvacotot . . ἔστη Bur- 

ges. 832 —919 chorica hemichoriis tribuit CG Haupt, cory- 

phaeo Westphal, ducibus hemichoriorum Muff. 832— 41— 

842 — 48 statuit Herm. 899 — 48 duodecim choreutis distribuit 
Peiper. 832. ó ó ύ, & d d, et ὠὸπ ὄπ 88'7sq. clamorem remi- 

gantium extra scenam auditum putat Butler. 832 — 41. ὃ 6, 

ἂ à,|Ó δὲ μάρπτις ὃ νάϊος γάϊος. | ἠέ, ἠέ. | τῶν πρὸ σύ, μάρπτι, 

κάμνοις. | ἡσιόφρονα λύσιν καββασίας ὀλω λυῖα βόαμα φαΐίω Herm., 
ἃ ἃ, πέλας μάρπτης ὅδε γάμων βιαίων ἐμῶν. i, ἤ. τῶν πρὸ σύ, 
μάρπτα, xápyotg. ὄμμασιν αὐτόπταις (vel ὄμματος αὐτόφει) προσ- 

βάσεις εἰδυῖα, βοὰν ἀμφαίνω Hartung. 892 — 41 cum 849 — 54 
—842 — 48 cum 855 statuit, lacunam post 855 notans, Oberdick 

(X0. ὀοῶ &a&* (ἰδοὺ γᾶς npópoc) μάρπτης váiog (n£Aeo) γάϊος. ἠὲ 

Zé. τῶν πρόπαρ μάρπτα χάμνοις. δολιόφρονας ἰδὼν αὐτόϑεν καβ- 

βάσεις νῦν βοὰν ἀμφαίνω. |. KH. σοῦσϑε .. κρατός — XO. ὀοῶ ἀαᾶ 
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τάδε φροέμια, πρόξενε, νῦν πόνων βιαίων ἐμῶν. ἠὲ ἠέ. βαῖνε φυ- 
γάδος πρὸς ἀλκάν. βλοσυρόφρονε γλιδᾷ ad E &fa. yüc 
ἄναξ προστάσσουι KH. σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλοαὶ μέγ᾽ ἐπ ἄμαλα **). 

832. ὅρα ὅρα M Schmidt, ὀοῶ ἀσᾶ Weil, ὠὼ (ὀὼ) ἀᾷ Dind. 899. 

ἴδε μάρπτυς Burges. ὁ μάρπτις ὅδε (vel ὅδ᾽ ó) Enger, ὅδε μάρπ- 
τις ἔτε Schwerdt, ó δὴ μάρπτις Peiper. μάρπτυς ex Hesychio Stan- 
ley. 833sqq. ὁ δὲ μάρπτις o o νάϊος γάϊος o 1 ὦ. ἠὲ 7έ Ξε 

842sq. τὰ δὲ φροίμια πέριξ πόνων ποντίων βιαίων ἐμῶν. ἠὲ vé 
M Schmidt. 835. νάξος Schwenk. 835sq. γαίας πρό, μάρπ τι 
H Voss. Ante 886 «« γέ, γε inserit Schwerdt. 836. τῶνδε 

πρό Schwerdt, τῶν ποτέ Peiper. 897. ὃφ Stanley. In scholio 
ἐστὶ pro ἐπὶ C G Haupt. 837sq. ὠὸπ ὅπ Schuetz. 83'/ sqq. 

(0Àoógpova yàp» αὖϑε xàB βάσιν siüu? ἀμβύαμα φαΐίνω Schwerdt, 
σκολιόφρονα ὁ κα αὖ χακόβας ἰδοῦ vov: ἀνὰ βόαμα φραῖνε Peiper, do- 
λμόφροσιν ὁμαρτῇ χκαββάσιας πεφρικυῖα βόαμα φαΐίνω anonymus. 

899. xaxófacex Hesych. gl. χαχόβας" ἐπὶ xaxà ἡβῶν (ἥκων Meineke) 
Peiper. 89954. καββὰς νῦν et in scholio καταβάς Paley. 899 sqq. 
αὖϑε! xáxac νωϑεῖαν βοὰν ἀμφαίνω Boissonade, αὖϑε xaxíag νῴδυ- 

νον βοὰν ἀμφαίνω Bothe, αὐτόϑεν καββάσεις νῦν ἰδὼν βόαμα atv 

olim Oberdick. 841. δυερὰν (δυερὰν cum amico erudito) βοὰν 

προφαΐνει Dutler, ὀδυνᾷ βοὰν augavo Burges. δηΐαν Stanley. 842 
848 δῶρα σα δ ges s cx T NE HAS ET T 9 ΄ 1 b LORS 

— - 00€, 0p«* 740€ φροίμε ἐμῶν βέαεων πόνων. | 7&, z&. βαῖνε 
φυγᾷ πρὸς ἀλκάν. | βλοσυρόφρονε χλιδᾷ δύσφορα vat ταγ]γάϊ᾽, ἄναξ, 

προτάσσου Herm., ὁρῶ ὁρῶ φροέμια τάδε πόνων βιαέων ἐμῶν. i, 

ἐή. βαῖνε. . ἀλχάν. βλοσυρόφρον: γλιδᾷ δυσφόραν αἰκίαν, ἄναξ, 

προστάσσοις Hartung, ὁρῶ ὁρῶ, τάδε φροΐμια πρόπαρ πόνων πομπέ 

μὼν βιαίων ἐμῶν, ἠέ, ἠέ, βαῖνε... ἀλκάν. βλοσυρόφρονε γλιδᾷ 

(xówv 007) xdy γαίων. ἄναξ, προτάσσου Schwerdt. τάδε pora 
[πράξαφμ᾽ ἂν πόνων] βιαίων ἐμῶν. . ἀλκάν: δύσφορ᾽ ἄνια xayyà: 
γᾶς ἄναξ προτάσσου Peiper. 842. ὁρῶ ὁρῶ MSchmidt, ὀοῶ 

ἀαᾶ Weil, ὠὼ (vel ὀὼ) ἀᾶ Dind. τάδ᾽ δρῶ φροέμια πρόξενα Schuetz. 
ὁρῶ τάδ᾽ ἦν τὰ φροίμια πόνων Enger. πρόξενα Turn. ὁρῶ τάδε 
φροέμια (πράξαντα vel) πράξαντας πόνων Paley, cui scholiasta ὁρῶσα 

€potut', οὐ xÀóouc , ἐμῶν πόνων legisse videtur. 8483. ἐμῶν 

βιαίων | Schuetz. 844 post 845 collocat C G Haupt. 845. 

βᾶϑι Weil. φυγάδε Schuetz, φύγε CGHaupt. In scholio ἱκετῶν 
pro eov Oberdick. 845sqq. AH. βαῖνε φυγὰν, πρὲν δλκὰν βλο- 
συρόφρονα {σ᾽ ἔχειν) χλιδάν. ΧΟ. δύσφορα vai xà» γᾷ φοβερόν 
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τ᾽ ἀπότρεπ᾽, ὦ, βίαν, ἄναξ, πρὸ τοῦ σοῦ ὦ βᾶ γένους, Ζεῦ (ex 902sq.) 

Burges. 846. βλοσυρόφρων ἃ γλιδᾷ cum anonymo Dutler. 846 566. 
βλοσυρόφρονος χλιδᾶς δυσφόρου vat χἀν γᾷ ἄναξ προτάσσου Schuetz. 

84754. δύσφορα (νάϊα: τἀγγάξ᾽ νο6] potius) νάξ᾽- ἐγγάξ᾽͵ ἄναξ Weil. 

848. γᾶ: olim delebat vel in δάξ᾽ mutabat Dind. 849 sq. — 855 
statuit, 851— 54 choro ut mesodum tribuens, Herm. 849. cobcó" 

semel Burney. 849sqq. σοῦσϑ᾽ ἐπὶ βᾶριν ὅπως ποδῶν ἔγετε, 
σοῦσϑ᾽- εἰ δ᾽ οὖν, μένει τιλμὸς καὶ στιγμὸς πολυαέμων φόνιος ἀπο- 
xoná τε χρατός. σοῦσϑ᾽ ἐπ᾿ ἀμαλάδα, σοῦσϑ᾽ ὀλομέναε Hartung. 

850. ὅπως τάχος Heimsoeth, ὕπως ποδοῖν Peiper. In scholio τά- 

χους Abresch. 851. δ4 quattuor choreutis (1. οὐκοῦν τελμοί; 

2. οὐχοῦν στιγμοέ; 8. πολυαέμων φόνος; 4. ἀποχοπὰ xpacóc;) tribuit 

Bamberger. 852. cupo: semel Rob. 852sq. πολύσεμοι τελ- 
pot στιγμοὲ gotvtoc (verbis τελμοὶ καὶ deletis) Peiper. 858. zo- 

λύσεμος φόνιός τ᾽ Weil. 854 delet Peiper. 855. σοῦσϑε 
σοῦσϑ᾽ ἐς λιμέν ἀλέμενον ἐπ᾿ ἀμέδ᾽ Burges, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναι 

ἐπ᾿ ἀμάδα Schuetz, σοῦσϑ᾽ ὀλόμενα: σοῦσϑ᾽ ὀλόμεν᾽ ἐπ᾽ ἀμέδ᾽ Bur- 
ney, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ ὀλόμεναε ἐπ᾿ ἀμίδα Seidler, σοῦσϑε σοῦσϑ᾽ 
ὀλοαὲὶ μέγ᾽ ἐπ᾿ ἄμαλα Hermann. ὀλόμενα: ὀλόμεν᾽ ἐπ᾿ ἀμίδα olim 

Dind. ὀλλύμεναι Salvinius. ὀλούμεναε olim Bothe, οὐλόμεναε Paley, 

ὅδ᾽ ὅμελος vel potius ὁμόδημον MSchmidt. ἁλεάδα Dobree. Post 
855 unum vel plures versus excidisse, ad quos referatur illud εἶτα 

quo continuetur oratio praeconis, opinatur Butler. 856. τ᾿ 

ἀνὰ Bentley. εἰ δ᾽. ἀνὰ Schuetz. πουλύρυτον Kruse, πολυρύταν 

Weil. 856sq. 920^ ἅλα πολύροϑον δινήεντα Burges. 856 
— 877 sic disponit: 866—874. 864sq. 856—63. 875—777 M Schmidt. 

857. ἁλμυρόεντα Hartung. 858. ϑεσπεσίῳ Turn., δεσποσύνῳ 

Stephanus. 859. δορὲ ξυνώλου Hartung. 859sqq. γομφο- 
δέτῳ τε δόρει αἵμον᾽ ἴσω σ᾽ ἐπ᾿ ἀμάδα, ἢ δουπίαν σ᾽ ἔπειτα κελεύσω 
βίᾳ μεϑέσϑαι ἐσχυρᾷ φρενὸς ἄταν Donner. 860. αἵμον᾽ e σ᾽ 
ἐπ᾿ ἀμίδα Turn., αἱματόεσσαν καϑέζω δέ σ᾽ ἐπ᾽ ἀμέδα CG Haupt, 
αἵμον᾽ ἕσω σέ γ᾽ ἐπ᾿ ἄμαλα et in scholio χκαϑέσω Paley, αἕμονά 

σ᾽ ἐπ᾽’ ἀμάδα ϑήσω τρόπον δραπέτα Conington. ἐπ᾽ ἀμέδε H Voss. 
ἁλιάδα Dobree. 860sq. aov! ἴσως σέ γ᾽ (δέ σ᾽ Enger, σ᾽ 
ἔτ᾽ Schwerdt) ἐπ᾿ ἄμαλα ἧσει δουπέίαν τἀπὶ γᾷ (choro haec conti- 
nuans) Hermann, αἵμον᾽ ἴσως ἐπ᾿ ἀμαλάδα σ᾽ ὕἥσω δουρέπληκτον 

Hartung, αἕμον᾽ ἔσω σέ γ᾽ (vel σ᾽ ἔτ᾽) ἐς ἄμαλα ἧσε: δούπιον τἀπὶ γᾷ 
Martin, afuov& σ᾽ ὥσει ἐπ’ ἄμαλα | ἰϑὺς δουρίαν τἀπὶ γᾷ M Schmidt, 
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δίαιμόν σ᾽ ἐς ἀμαλ᾽ ἴζω σύδην- ἀπιτέ᾽, ἀπιτέα Weil, fort. αζμον᾿ 

ἔσας σ᾽ ἐπ᾽ ἄμαλ᾽ ἥσω Κατάδουπα τἀπὶ γᾷ. 861. 7 σε δουλίαν 
τἄπειτα amicus Butleri, εἰ δὲ σὺ δουπιᾷς ἐπέ τῳ H Voss, ἢ σὺ δου- 
πεῖς. ἄπυτα; Donaldson. 862. χελεύω βύόαμα ϑέσϑαι Burges. 

86254. χελεύω βίᾳ μεϑέσϑαι σ᾽ trap, φρενὸς ἄφρονά τ᾽ ἄγαν (ἴχαρ, 
ἄφρονα φρεναπάταν M Schmidt) Herm., χελεύω βίας μεϑέσϑαι κἴσ- 
χεν (vel xiczavàv) φρενὸς ἅταν Hartung, χελεύω βίας μεϑέσϑα:ι 
φυγεῖν δ᾽ ἄχαρι φρεσὶν ἄγαν Enger, αὐδῶ σε βίας μεϑέεσϑαι, ἔχαρ 
φρεσσί τ᾽ ἄταν ἐᾶν (choro tribuens) Weil, κελεύω βίαν σε μεϑέσϑαι, 
ἔχαρ, φρενὸς ἅταν Oberdick (malim βίας σε μεϑέσϑαε: γλίχαρ, φρε- 

γὸς ἄταν). 863. εἶδαρ φρενὸς ἄταν amicus Butleri, ἐσχυρᾶς 
φρενὸς ἄταν Butler. λέχαρ vel γλέχαρ Lobeck. φρενὸς ἄταν Tur- 
nebus. ἔχαρ φρενὸς ἄφρονος ἄγαν Paley. ἄφρονα φρεναπάταν M 
Schmidt (φρεναπάταν iam Burges) à» i$ Rob. 869 544. ἰού, 

(o0, Agi .. ἀτέετος ἀνὰ πόλιν ἀσεβῶν (chora haec tribuens) Herm. 
(09, ἰού choro, cetera praeconi tribuit Enger. 864sq. λεῖρ᾽ 

ἱθρύματα, ἄνα, xí! ἐς δόρυ acícow ἄπολιν εὐσεβῶν Peiper. x 
ἐς δόρυ. Νείλου ῥοὰς τέετ᾽ ἀνὰ πόλιν εὐσεβῶν Gilbert. 865. a^ 

CGHaupt. ἃ zz ἀνὰ πόλιν, οὐ σέβω (vel σέβων) Butler, az: 

πόλιν ἐς εὐσεβῶν H Voss, ἄπιτ᾽ avà πόλιν εὐσεβῶν Boissonade, 
ἀτίετ᾽ ἂμ πτόλιν εὐσεβῶν Hartung, ἀτέετ᾽ (vel ἀνέξρ᾽), ἄναγε, πολέ᾽ 

(vel ἄναγε πάλιν,) ἀσεβῶν vel ανάγε᾽, ὀλέ᾽, ἀσεβῶν Martin, ἃ τιέτ᾽ 

ανὰ πόλιν ἐμὰν πάλιν εὐσεβεῖν Weil. εὐσεβεῖν Schuetz, εὐσεβιῶν 
Enger. In scholio μετέχοις Hartung. 860. uz ποτε πάλιν εἰσ- 

ox HVoss, μήποτ᾽ ἴδοιμε πάλιν Kruse. 9o: μ᾽ EAIAhrens, 

ἴθοιν Peiper. 868sq. ἀεξομένη ζώφυτος αἷα Tournier. 869. 
ζῷα φυτόν τε νᾶμα. . βάλλει Burges. ζώφυτον νᾶμα βροτοῖσι 

Pearson, ζώφυτον βροτοῖσι νᾶμα Schuetz. oiópa Bamberger, οἷσμα 

Martin. βοτοῖσε Conington. In scholio ἀρνογόνον Hartung. 870. 
ἅγιος Turn., γέγειος Lobeck, 4oysioc Bothe, γεῖσον M Schmidt, χαιὸς 
Peiper. ἁγίας δ᾽ ἔχω βαϑυχαίους (olim ἀνάξε᾽ ἐγὼ βαϑυχαϊῖος) 
Βομαοίζ, ἁγνὸς ἔγω Burges, ἄγριά σ᾽ ἄγω Conington, ἁγνὰ δ᾽ ἔχω 
Enger, ἁγίας ἔχει Newman, γαιὸς ἔχου Paley. βαϑυχάϊος LDindorf. 
870sq. λατρείας, γέρον, βαϑυχαῖος ἄμοιρος ἐγὼ βαρείας Oberdick, 

fort. γεγείους iyw βαϑυχαίους βάϑρων, γέρον, ἕδρας. 870 sqq. 
γεῖος ἔχω βαϑυχάϊος | βαϑρείας, βαϑρείας, γέρον. ΚΗ. σὺ δ᾽ ἐν 
ναΐ, vat βάσει τάχα | ϑέλεος ἀϑέλεοςς ΧΟ. (HMIXOPION B). βία, 

βία. φροῦδα πολέα βᾶϑέ μοι, πρόκακα πάϑ᾽ ὀλόμενε παλάμαις Herm., 
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οὐ yàp ἄτιμος ἐγὼ παρ᾽ Ayotote (βοηϑείας vel) βραβεέας " σὺ. δ᾽ ἐν 
vat χοὺ ϑέλων καὶ ϑέλων τάχα βάσει πολλᾷ βίᾳ. ΚΗ. φροῦδα. βα- 

τέα, πρὲν κακὰ ὀλομένα παλάμαις παϑεῖν Hartung, ἔγγαιος ἔχω βα- 
ϑυχαῖος βαϑρείας βαϑρείας γέρον post 874 transponit Weil. 871. 

λατρείας pro βαϑρείας H Voss. 872. l£oay MSchmidt. ἐν vo 
Burges, ναῦν C G Haupt. 873. τάχος Durges. 874. ἀαϑέλεός 

τ᾽ Burges. 875. βίᾳ βίᾳ φροῦδα Weil. 875 sqq. βέᾳ (semel) 
τε moÀÀd. φροῦδα βᾶϑε μὴ πρόκακα παϑῶν ὀλομέναις παλάμαις 

CGHaupt, XO. βία πολλά. KH. φροῦδα βατέα βαϑμίδων πρόκακα 

πάϑετ᾽ ὀλόμεναι παλάμαις Enger, βέᾳ βίᾳ. βᾶϑε, πρόκακα μὴ πα- 

ϑεῖν ὀλομένα παλάμαις {ἐμαῖς Paley, ἴτε πόλεως φρουρά, βᾶτ᾽ ἐν 
βαϑμίέδε {πρὶν στυγνὰ κακὰς προκαχὰ παϑεῖν Peiper. 876. (βά- 

veas βαϑμὲ προκαχοπαϑῶν Turn., φροῦδαε βάτ᾽ ἀπὸ βαϑμῶν πρὶν 
κακοπαϑεῖν olim Bothe). βᾶτ᾽ ἐπ᾽ ἀμίδα Stanley. βᾶτ᾽ ἐπὶ βᾶριν 
πρὶν χαχοπαϑεῖν Heath, βάτ᾽ ἐπ᾿ ἀμάδα πρὶν κακοπαϑεῖν Schuetz, 

βᾶτ᾽ ἐπὶ βαϑμέδα πρὶν κακοπαϑεῖν Butler, βάτε vat βάϑ᾽ ἁλὲ πρὶν 

χαχὰ παϑεῖν EAlIAhrens. (πρὸ κακοπαϑῶς Boissonade), προχακὰ 

πάϑε᾽ Weil. 876sq. καχῶς παϑὼν ὀλόμενε παλάμαις ἐμαῖς Gil- 

bert. 877. ὀλομένᾳ παλάμφ Salvinius, οὐλομέναις παλάμαις Pauw, 
ὀλομένας παλάμαις Schuetz. παλάμαις (Spaic) Donaldson. 879. 
a? yàp Weil σὺν παλάμαις δυσώλου (antea δυσπαλάμως ὄλωλας) 

Heimsoeth, δυσπάλαμος σύ γ᾽ ὥλου Weil, σὺν παλάμαις ὄλοιο Ober- 
dick. Scholiasta τοιγὰρ αὐταῖς παλάμαις legisse videtur Paleio. 
883. εὐρώεις Seidler, ἀραιαῖς (vel &pataig) Lobeck, εὐρυχόροισιν 
vel potius βὺρυκλύδωνος Durges, ἐρέαις Fix, εὐρυχόροις Marck- 
scheffel, Συρέαισιν Badham, εὐρεΐαισιν Paley. εὐρεέαισιν ἐν ὥραις 
olim, postea οὐρέαες ἐν αὔραις Bothe, εὐρυφόροις ἐν αὔραις H Voss, 
σὸ ῥοαῖσιν αὔρας Lindau, οὐρέαισιν αὔραις Emperius, ἀγρίαις ἐν αὔ- 
ραις Bamberger, εὐρόσεσιν ἐν αὔραις Peiper. αὐλαῖς Stanley. 884 
— 886 et 893 — 95 permutat Oberdick. 884. λάχεζε Butler; 
λάσκαξε Boissonade. In scholio Axe: xo? βόα Victorius. 885. 
ὑπερϑορεῖς Burges, ὑπερϑροεῖς O GHaupt, ὑπεκϑορεὶ Hartung. Ver- 
sum post 886 collocat Oberdick. In scholio ἐκφύγῃς Dind., ἂν àx- 
.φύγοις Paley. 886. ij ayiov mxpórspov, οἰζὺς ὄνομ᾽ ἔχον 
olim Bothe, βύα πικρότερ᾽ ἀχέων, ὄνομ᾽ ἔχων οἰζόος (deletis. verbis 
οὔυζε. καὶ Durney, βόα πικρότερον: γεῦσον οἰζύος νόμον (verbis ζυζε 
xai deletis) Durges, ἔξ ἀχοῦσα πιχρότερ᾽ οἰζυρᾷ βοὴ H Voss, Ute 

Y y , , , ve Y. Ἃ ΄ . χαὶ βόα ct πικρότερον ἀχέων Marckscheffel, ὥξζε, xoi πικρότερὼν 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 9 
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οἰζύος νόμον Emperius, γέουσα xal πικρότερον οἰζύος νόμον Herm., 
ἠχοῦσα καὶ πικρότερον οἰζύος νόμον Hartung, χαέπερ (vel οὐδ᾽ οὖν) 
χέουσα πικρότερ᾽ οἰζύος νόμον Enger, πρὸς ταῦτα πικρότερ᾽ οἰξύος 

νόμον χέον Weil. οἰξύος το: νόμον ἔχων Butler. οἰζύος . . ἔγων 

glossam habet cum Rob. Wellauer. ὄνομ᾽ ἑλών Pauw, ὄνομ᾽ ἔχειν 
Heath. τε νόμον Boissonade. 887sq. oot, oio? Aópag: ἄγρια 

yàp σὺ λάσκεις (vel εἷς ὃ πρὸ γᾶς ὑλάσχοι) Paley. 888. λύμασις 
ἡ πρὸ γᾶς ἠλάσκει Turn., λύμασις ἣ πρὸ γᾶς ὑλάσκεις Heath, ὄλλυ- 

μαι’ τές δ᾽ ἐπαρωγὸς dx; Burges, λυμάσεις πρόμος ὡς (vel ὃ γέρων) 
ὑλάσκει H Voss, οἷα λύμασις 7) προγενὴς ὑλάσχει Bothe, λύμας γαῖα 
πρόπασα λάσχοι Bamberger. λύμας, εἷς δὲ πρὸ γᾶς ὑλάσκοι scho- 

liasta legisse videtur Dindorfio, λύμαν εἰς πρὸ γᾶς ὑλακτοῖ Har- 
tungio. λύμας χυπρογενεῖς ὑλάσχοις Badham. ὅλασχε Conradt. 
In scholio πρεσβεύων Schwerdt. Scholium ad 890sq. pertinere pu- 

tat Oberdick. 888sq. λυμανϑεὶς σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσχοις περέκομπα 
βρυάξων Herm., λύμας οὗ σὺ προβὰς ὑλάσκεις περέχανδ᾽ ἃ βρυάξεις 

Martin, λυμαίνων σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσχοις περέκομπα βρυάξων Donner, 

λύμας εἷς σὺ πρόπασι λάσκων περιχανδὰ βουάξεις Schwerdt, λύμαι- 

σιν σὺ πρὸ γᾶς ὑλάσκων περέχομπα βρυάξεις Kruse, λυμάσεις σὺ 
πρὸ γᾶς ὑλάσκων περέχαυνα βρυάξεις Oberdick. 888 544. λύ- 

μας εἷς σε πρὸ γᾶς ὑλάσκοι' περιχριμτὰ βρυάξεις, ὅσα βροντᾷς" 

ὃ μέγας χτέξ. Lindau, λύμας εἴϑ᾽ ὑπὸ γᾶς ὑλάσκοις περιχανδὰ 
βρυάξων σὸς ἀρωγὸς δ᾽ MSchmidt, λύμας, à σὺ πρὸ γᾶς bAdoxwv 
περέχαυνα βρυάζξεις, ἐπαρωγὸς ὃ μέγας κτέ. Enger, λύμας, οι. 
πρὸ γᾶς ὑλάσχοι. περὶ, γάμφα, βρυάξζεις, ὅσ᾽ ἐρωτᾷς REllis. 

Aópac, εἰ σὺ κόρας Πελασγῶν περέπεμπτα βιάζξεις" ὃν ἔσω γᾶς ὃ 

ὑβρίζοντ᾽ ἀποτρέφειεν ἄνοιστον ὕβριν Margoliouth. 889. 
περιχριμπτὰ Turn., περέχρεμπτα Scaliger. 889sq. βρύαζ᾽ - εἷς 

ἐσυρῶ τάσδ᾽, ὃ μέγας C GHaupt. 890. ὁ δ᾽ ἔρως γᾶς Scali- 
ger, ὅσ᾽ ἔτρωσας Pauw, ὅσ᾽ ἐρεύγεις Heath, βλοσυρῶς" τᾶς 
Schuetz, βλοσυρώπας H Voss, ὃ δὲ βώτας (ἐπαρωγὸς δὲ repu- 
dians) Hermann, ó δ᾽ ἐπωπᾷ σ᾽ vel ὃ δ᾽ ὁρῴη σ᾽ Emperius, ὅ σε 
ϑρέφας Paley, ὃ σαρώτας Peiper. ézapwyóc δὲ μέγας Hartung, 
ἐπαρωγὸς δ᾽ ὃ μέγας Donner. 890sq. ὁ δ᾽ ἐπωπᾷ σ᾽, ὃ μέγας 
Νεῖλος ὑβρίζοντ᾽, ἀποτρέφειεν δ᾽ Emperius, ὃς ἐπωπᾷ σ᾽, ὁ μέγας 

Νεῖλος ὑβρίζοντ᾽, ἀποτρέφειεν Bamberger, ὃς ἐπωπᾷ σε μέγας Νεῖ- 
Aoc, ὑβρίζοντος ἀποτρέφειεν Schwerdt. ὁ δ᾽ ἐπωπὰς ὃ μέγας Nec 

λου Heimsoeth, ó δ᾽ ἐπώπας, ὃ μέγας Νεῖλος Oberdick. 891. 
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ἐπιτρέψειεν Pearson, ἀποστρέφειεν Fix. 891sq. ὑβροίζοντ᾽ ἀπο- 
τρέφειεν σ᾽ ἄϊστον OG Haupt, ὑβρέζοντ᾽ ἀποτρέφειέν σ᾽ ἄπαυστον 
ὕβριν Schoene. ἀποτρέφει᾽ ἀϑέμιστον ὕβριν Heimsoeth, ἀποτρέφεε᾽ 
ἐναίσιον ὕβριν Peiper. 899. ἄοιστον (ἄφερτον, ἄλαστον) Her- 
mann. ἀΐστ᾽ ὑβριστά Ἡ Voss, αἴστον ὕβριν Fix, ἄιστον ὕβρεως 
Hartung. 893. ἀνάστροφον H Voss. 894. μηδ᾽ ἔτι σχολά- 
ζετε Hartung. 894. γὰρ οὕτω Stanley, γὰρ οὔ του Burges, γὰρ 
οὐδὲν Hartung, γὰρ οὖλον Martin, γὰρ οὔτε Schwerdt. οὔτοι γὰρ 
óÀxj Weil οὐδέν᾽ ἄξετα:ι Bothe. 896. in scholio ϑαρσοῦσαι 

αὐτοῦ Paley. 896sq. πρὸς ἄτας μ᾽ ἀλκὰ ἄγει H Stephanus, βρέ- 

τας dpoc, ἄττα, μαλθακὸν olim Bothe. βρότεον ἄρος ἄτα Schole- 
field, βρέτεος (vel βρετῶν vel βροτῶν vel βρότεον) ἄρος ματᾷ Bam- 
berger. βρέτους ἄρος ματᾷ μάλα Enger, βρετέων ἄρος ματᾷ: μάλα 
δ᾽ Oberdick. 896544. o? οὗ πάτερ βρέτεα σὰ ῥύσαιτό μ᾽, ἅλα 
δ᾽ ἄγει μ᾽ ἄραχνος ὡς βάδην ὄναρ ὄναρ μέλαν Meath. βροτόεσσ᾽ 
Ἄρεος ἄτα ἅλαδ᾽ ἄγει μ᾽ Burges. iot, πάτερ. βρέτεος ἀπασπάσας 
ἀμαλάδ᾽ ἄγει μ᾽ ἄραχνος ὡς πεδάορον Hartung. 897. ἀμαϑύ- 
v& vel ἀμαλδύνεει Abresch. μ᾽ ἅλαδ᾽ ἄγει Schuetz, (ἀμαλδυνεῖ 
vel potius) ἀμαλάδ᾽ ἄγει μ᾽ Herm., μάλ᾽ ἐάγη Boissonade, ἀμύγδ᾽ 
ἄγει μ᾽ Martin. 897sq. μάλα δ᾽ ἄγεις βάδην ἀρωγοὺς Bothe, 
σὺ δ᾽ ἄμμ᾽ ἅλαδ᾽ ἄγεις ἄραχνος ὡς βάδην vel ὃ δ᾽ ἄμμ᾽ ἅλαδ᾽ 
ἄγει κτέ. Bamberger. 898sq. τάδ᾽ ἦν ὄναρ τ᾽ ὄναρ μέλαν 
Enger, βαλὴν βαλὴν, ὄναρ μέλαν Peiper. 899. ὄναρ ἀνήρ μ᾽ 
ἀγρεῖ Burges, νόαρ νόαρ μέλαν Herm., ὄναρ μέλαν μέλαν Dindorf. 
ὄναρ ὄναρ μ᾽ ἐλᾷ scholiasta legisse videtur Weilio. In scholio ὡς 
μυῖαν οὖσαν Martin. 

900. ὀτοτοτοῖ Schuetz. 901. μᾶ 1X, μᾶ 1ἃ, 9a! H Voss, 
μαχῶμαι, I&, βοάν Hartung. βόαν Stanley, βοὰν Pauw, βοᾷ Herm., 
βύαν Weil, fort. xófaAov. 903. ὦ pz Turn., ὦ πᾶ Pauw. ὦ 
παῖ lüc, πᾶ Ζεῦ Valck, ὦ πᾶ, lüc παῖ, Lá» H Voss, ὦ μᾶ [ἄ, πᾶ 

Ζεῦ Huschke, ὦ xóa, γαιοάοχε Ζεῦ Hartung. 906. οὐδ᾽ ἔγω 
χάριν τροφῆς Schuetz, οὐδὲ γηρᾶνα: δόσαν H Voss, οὐδ᾽ ἐγήρασ᾽ ἂν 
τροφῇ Peiper. 907. verba oio?, πάτερ (896) hic iterat GCW 
Schneider, verba οὐοῖ, πάτερ, βρέτεος ἄρος ἄτα iterat Peiper. In- 
ter πέλας et δέπους lacunam statuit Hermann, (aio? aiat? μαιμᾷ 

πέλας Enger, (olo? πάτερ», μαιμᾷ πέλας δίπους ὡς ὄφις Paley. δέ 
πος Weil. 908 --10. δ᾽ ὥς με τέίποτ᾽ ἐνδακοῦσα Vict., ὥς μ᾽ 
ἔτυπτ᾽ ἐνδακοῦσα vel μ᾽ ἔτυπτεν δαχοῦσα Abresch, ὥς με μέτεισι 

9* 
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rasis ἐνδαχών Schuetz, ὡς μέτεισι πόδ᾽ ἐνδακοῦσα Butler, ὡς μεϑέ- 

zsv' ἐνδακοῦσα Lobeck, ὥς μέ ví ποτ᾿ ἐνδακοῦσ᾽ ἄχος € G Haupt; 

δ᾽ ὥς μ᾽ εἰσι πόδ᾽ ἐνδακοῦσα Bothe, ὥς μέ τις πόδ᾽ ἐνδακοῦσ᾽ 

ἔχε: Paley olim et Hermann, ὥς μέ τις πόδα δακοῦσ᾽ ἔγε: Kruse, 
ὥς μέ τις πόδα δάκνουσ᾽ ἔχει nunc Paley, ὥς μέ τις ποτιδακοῦσ᾽ 

ἔχε: Weil, τὸ πόντιον δάκος μ᾽ ἄγε: vel ἔχε: (verbis ἔγεδνα δ᾽ ὥς 

deletis) Peiper. 909. τίς ποτ᾿ Stanley. 915. λακέδα Burges. (οὖν 

κατοξυνεῖ olim Bothe). 917. πόλεως ἄνακτας Hartung. 919. ἄεπτ 

HLAhrens. 920. ἡμᾶς Stephanus. 9921. ἐπεὲ οὐκ ἀχούεις τῶν 
ἐμῶν pues Turn., ze? οὐκ ἀκούεις τῶνδε τῶν ἐμῶν λόγων Stan- 

ley. ἐπεί y? ἀνηχουστεῖτε Abresch, ἔπειτ᾽ ἀκούεις out olim eee 
' οὐκ ἀχούεις ὀξὺ vel ἕπου" τ οὐ κλύεις σὺ vel σὺ δ᾽ οὐκ 

ἐς ὀξὺ vel σὺ δ᾽ ov ἀκούεις τῶν Lk οὐδὲν λόγων Butler. 

οὐκ ἀχούειν ἀξιοῦτ᾽ ἐμῶν Feder, ize) o0x ἀκουάξεσϑε τῶν 

ὧν » Peiper. 929. ix τίνος anonymus, χἀπὸ τοῦ Burges. 924. 

7 Turn. 925. àv (omisso à") Turn. 995 (omisso δ᾽) 

et 928 permutat Burges. 927. τῶνδέ por Herm. Ante 929 
duos versus excidisse putat Herm. 929. cázoÀwAó8^ . . ἔγω 

Valcken. εἴ γ᾽ εὑρὼν ἄγω Hartung. ἐγώ — Wellauer, £A»; Bam- 
berger. 930. ποίοις τάδ᾽ Burges. 931. μαστηρέων Burges, 

μαστῆρ: "uà Hartung. 932. ϑεοῖσ: πείϑων anonymus, ϑεοὺς 

ἐνέπτων olim Bothe, ϑεοὺς ἀνειπὼν Burges, ϑεῷ σύ γ᾽ εἰπὼν Boisso- 

nade. 933. σεβίζομεν Burges. Post 984 singulos versus 

praeconis et regis intercidisse putat Lincke. 935. οὔτις Tyr- 

whitt. ἢ τις τάσδε μ᾽ Boissonàde, 7 τίς τάσδε μ᾽’ Tournier. 
936. οὐδ᾽ ἂν ἐς Wellauer. 938. 939 (λέγοις) regi, 940sqq. 

praeconi tribuit Gollwitzer. 941. εἰδῆς Turn. 942. εὖ γὰρ 
Schwerdt. 944. (ἥκει... αὐτανέφιος στόλος, postea ἥκω Stan- 

ley). Post 944 et ante 949 (versibus proximis transpositis) 

lacunam statuit Hartung. 944 — 60. rezi tribuit, versibus 947 sq. 

deletis, Kvicala. Ante 945 quattuor v. intercidisse putat Weil. 

945. in scholio xp:ve? Bothe. 945 — 48 ante 961 inserit Schuetz, 

post 961 collocant Burges et Herm., Herm. ita, ut et ante eos et 
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post eos lacunae signa ponat. Eosdem v. olim eiciebat W. 947. 
ἔλυσ᾽ ἄν Heath. 948. xà: πολαχτισμοὲ δόμων Burges. 949. 
τοὔνομ᾽ ἂν ypóvo μάϑοις Turn. τἄννομ᾽ ἐν Canter, τοὐμὸν ἐν Pauw. 
949sq. (si σοὶ λέγειν τοὔνομ᾽ .. σύ τ᾽ ἔσϑε y' αὐτὸς Heath). τοῦν- 
γομον χρόνῳ μαϑὼν ἴσωσον αὐτός Porson, τοὔνομ᾽; ἐν χρόνῳ μά- 
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ϑοις ἴσως σύ γ᾽ αὐτὸς Butler, τοὔννομον; γρόνῳ μάϑοις ἴσως ἂν 

αὐτὸς Ἡ Voss. 950. εὖ ἔσϑιε γ᾽ αὐτός Askew, σύ γ᾽ αὐτὸς ἔσϑε 
Pauw. 951. ταύτας γ᾽ Burges. 958. τοία δὲ Pauw. ἐν 
πολέσματε olim Bothe. δημότακτος Hartung. 954. μή ps τῳ δοῦ- 

va. Burges. 956. ἀργρότως Elmsley, ἀραρότα Meineke. ^ 957sq. 
ταῦτ᾽ ép . . χκοὐδ᾽ ἐν Burges. Versus suspecti. 958 suspectum 

habet Butler. 960. τάχεστ᾽ ἀπ᾿ Burges. 961. τάδ᾽ ἔσϑε γ᾽ 
ἤδη Pauw, ἤδη σάφ᾽ ἴσϑε anonymus, (s? ᾽στέν vel) ἐστ᾽ εἰ τάδ᾽ ἤδη 

Heath, ἔσϑ᾽ οὖν τάδ᾽ ἤδη Bothe, 7 'ocat τάδ᾽ ἢ δεῖ Porson, ἰσϑ᾽ 
οὖν τάδ᾽. εἰ 0g? Burges, (co! ! ἐν τόδ᾽ ἡδὺ vel potius) εἴ co: τόδ 
ἡδύ Hermann, ἔσϑ᾽ ἂν τάδ᾽ ἤδη vel ὡς οὖν τάδ᾽ εἰδῇς CG Haupt, 
io0^ ἢ τάδ᾽ ἢ δεῖ Geel, τάδ᾽ ἴσϑι δή" δεῖ Bamberger, εἶσει τάδ᾽ 

ἤδη vel ἔσϑ᾽ ἕν τόδ᾽ ἤδη Marckscheffel, εἴσῃ σὺ μὲν δὴ vel εἰσῃ 
τάδ᾽ ἤδη EAIlAhrens. ἔσται τάδ᾽- ἤδη π. αἴρει cot νέον anony- 
mus, /guev τάδ᾽ ἤδη . . αἴρεσϑαι δέον nescio quis. αζοξῆσϑαι Rob., 
αἱρήσῃ ante Porsonum vulgo. 962. ἔσται δὲ Burges. 963. 
ἄρσενας καὶ τῆσδε Schuetz. 964. in scholio μέϑυ χκρεϑῶν Har- 
tung. 969 delet Burges, post 972 collocat Oberdick. 979. 

εὔϑυμόν Turn., εἰ ϑυμός vel ἕτοιμον Stanley, ἔν 9" ópí» Martin. 
£y9? ἔστιν ὑμῖν Weil. εὐτυχεῖς Turn. εὐτυχῶς Paley. 970 sq. 
εἰ ϑυμὸς ὁμοτοιχοῦσιν ἐνναέξιν DEus ἑλοῦ, μετ᾽ ἄλλων Burges. 

Ο71. πόλεως Martin. 972. οἰκεῖν ἀκοίνους καὶ μονοϑρόνους 

δόμους Hartung. μονοϑρόνους ἕδρας Burges. Scholium ad 968 
refert Paley, ibid. οὐ πολλῶν pro ὡς πολλῶν C G Haupt. — 974. πλείσ- 

cato: Sehuetz, ἄτρεστα Durges, ἀτρεστὲ Hermann, δόξαντα Her- 

werden. ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἀωτέσασϑε Dobree. 976. νέμεις Schwerdt. 980. 
“άναον πρόνοον delet Burges. 989. γώ τόπος Burges, τές τό- 
πος Hartung, xs? τόπος Schwerdt. τοῦπός τ᾽ εὔφρον olim Bothe, 

εὔφρονα (xal yóp) H Voss. ἐνέπτεεν DBurges. 985. εὔτυχος 
Turn., εὔτροχος Burges. Post 985 tres versus excidisse sta- 
tuit Hermann. 986 — 990 olim regi tribuebant, choro reddi- 

dit Klausen. 986. σὺν δ᾽ H Voss. (εὐκαλέᾳ Durges) κάμη- 
νέτῳ Pauw. 987. (v0v» ἐν γώρῳ Pauw. ἐν γώρῳ eicit Bothe. 
τῶν ἐν γώρῳ Wellauer, ὧδ᾽ ἔγχωροι H Voss, τῶν ἐγχώρων Her- 
mann. Inter λαῶν et ἐν γώρῳ lacunam (trium colorum et dimidii) 
statuit Weil. Post 987 unum pluresve versus excidisse putat 

Wellauer. 987 sqq. «$e λαοῦ βάσεσϑε, φέλαι, '€ Óóopac': 10, 
ὡς ἐφ᾽ ἐχάστῃ διεκλήρωσεν γαέρων Δαναὸς xcé. Burges. 988. 
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φίλαις ὃμώϊσιν Pauw. φίλαι, ὃμωΐδας vel φίλας δμωΐδας Geel, 

φίλαι, δμωΐδας etiam Herm., gat: ὃμῶες δ᾽ aut φίλοι δμῶές 9" 

Bamberger. 988 sq. iwi δέ δ᾽ ὅπως οὖν ἐφ᾽ olim, postea 
ὃμωασὶ δ᾽ οὕτως, ὡς ἐφ᾽ Bothe). 994. xoa? νῦν Paley. καί 
μοι et ἐχγενεῖς Herm., ἐχμανεῖς Martin. 994sq. καί που τὰ 

- . φίλ᾽ οὐ πιχρῶς ἠκούσατ᾽ αὐτανεφίους Badham, χενων cà . . 

πρὸς τὰς ἐκ γένους φέλου Burgard, (xe? μὲν τὰ "poi! πραχϑέντα 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐχτενεῖς, φίλως πατὴρ ἤκουσ᾽, ἀνέφιοι πικρῶς A Ludwig). 

ἐκτεν εἴς πιχροὺς φέλως ἤχουσαν aree E Butler. 995. φίλ᾽ 
0 Stanley, φαῦλος Pauw, £oy' οὐ Hartung. φέλοις .. αὐτάν να 

um OSS, μάλ᾽ οὐ πικρῶς .. αὐτανεφέους Herm. φρέλ᾽ οὐ míxp' εἰσή- 

χουσαν Enger, σῆγ᾽, οὐ πιχρῶς ἤκουσαν Martin. 996. ἐμοῦ δ᾽ 
b, ἑσμοὺς δ᾽ LiBchmidi- 998. μήπως dela δορὶ ϑανὼν κἀνημέρῳ 

HVoss. γῆς, μηδ᾽ ἀέλπτως Hartung, μήτ᾽ (μηδ᾽ Dind.) ἐξ ἀέλπτου 
vel ἀέλπτων Weil, xa! μὴ ἐξ oed nisi post 999 lacuna sit, 
Paley, χαὶ μὴ 'a' ἀέλπτοις REllis. op? ϑανὼν ἀνημέρῳ Ilacobs, 
δορὸς ἀνημέρῳ 9. Bothe, δορί τ᾽ ἀνημέρῳ 9. Butler. xai μήτε Ooupt- 
ληπτος αὐϑέντῃ μόρῳ Burges. 999. γώρᾳ 9' ἕλκος Burges. ἄγχϑος 
οὖν dsl (vel αἰὲν οὖν) Butler. Post 999 supplet μήτ᾽ ἐν ξένοι- 
σιν αὐτὸς οἰχοέην μόνος Paley, μήτε ξένοισι ΠΡΟ. τ βίᾳ W. 

1000. τυγχάνοντος vel τυγχάνοντες Stanley. ὑπρεμνῆ Heath 
(malim εὔπρεμνον vel εὐπρέμνην), ἐν πρύμνῃ Valcken. he Bam- 
berger, ἐν πρυμνῇ Schwerdt. τυγχάνοντος εὖ πρέπει Enger, τυγχά- 
vovza πρευμενῇ Paley. 10005q. τοεῶνδέ μου τυχόντος. . τι 
μιωτέραν ἐμοΐέ Schuetz, τοίων τυχόντων τάσσετ᾽ εὖ πρυμνὴν φρενὸς 

. ἐμοί H Voss. εὖ πρύμνην oer χρεὼν σέβεσϑαι Hartung. co:- 
ὥνδε δεῖ τυχόντας ἐν πρύμνῃ φρενὸς .. τιμιώτατον νόμον Lincke. 

1001. σέβεσϑε b ex correctione. Inter σέβεσϑαι et τιμιωτέραν la- 

cunam (ur ποτ᾽ ἐχπεσουμένην δεῖ xap& xoi σὲ) statuit Weil. τι- 
μιωτέραν νόμου Burges, τιμιωτέραν βίου Geel, τιμιωτέραν ϑέμες 

Hermann. λέγω Sehwerdt, γρεών vel πρέπει Heimsoeth. ^ 1002. 
xal ταῦτά γ᾽ ἐγγράψεσϑε Valcken., xo? ταῦτα νῷ ᾿γγράφεσϑε Bur- 
ges, χαὲὶ ταῦτα δ᾽ ἐγγράφψασϑε aut καὶ ταῦϑ᾽ ἅμ᾽ ἐγγράφψασϑε Herm., 
καὶ ταῦτά pot γράφεσϑε Hartung. ^ 1008. in scholio καταγνωσθῇ 
Viet. Post 1003 lacunam statuit Kayser, supplet πεῖραν μὲν 
οὔτις npoouévst τῶν δρωμένων Weil. 1004. ἀγνὼς ὅμιλος ὡς 
ἐλέγχεται, versum secludens, Schwerdt. δεῖν ἐλέγχεσϑαι Hartung, 
ὄφ᾽ ἐλέγχεσϑαι Martin, ἐξελέγχεσϑας Heimsoeth. ὧδ᾽ ἐλέγχεσϑαι 

- 
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χρεών H Voss. ἐλέγχεστον olim Bothe. 1005. εὔτροχον Bur- 
ges, εὔστοχον Oberdick. 1005sq. γλῶσσαν εἰ τύχο: φέρων xa- 
χήν, τότ᾽ εἰπεῖν Paley. 1006. μύσαγμ᾽, ἔπος Burges. 1007. 
ὑμῖν δ᾽ Hartung. χαταισχύνειν γένος Burges. 1008. ἐπίστερ»- 
τον Durges. Post 1008 inserit 1013 Burges. 1010. χῇρες 

Pauw, ϑύραις Wieseler. ϑύραις δὲ xzpatvovoí vw Herm. ϑῇῆρες 
δὲ xyopatvouct xai βοσκήματα Heimsoeth, ϑῆρες δὲ χγραίνουσέ νιν 

βροτῶν δέκην Oberdick. βροτοί τέ v» Burges, βοοτοὶ τεμεῖν Har- 
tung. 1010sq. ϑῦρες δὲ κηραΐνουσι xal πεδοστιβῇ xal χνώδαλα 

πτεροῦντα xai βροτοί, τέ μήν; Burgard. 1010 —13 delebat olim 
Dindorf, 1010 — 1024 interpolatoris esse iudicat C G Haupt. 1011 

ante 1010 collocat Schwerdt. Post 1011 laeunam (xe? νηχτὰ 
πάντως ἐστὶν ἁρπάζοντ᾽ ἐδεῖν) statuit Herm. 1011 54. xol χνω- 

δάλῳ πτεροῦντι καὶ πεδοστιβεῖ καρπώματα χτέ. Schuetz. 1012. χαρ- 

πώματ᾽ ἀκμάζοντα Auratus, καρπώματι στάζοντα Butler. 101954. 

χαρπώματα .. κηρύσσειν χύπριν γάλωρα.. ὡς μένειν ἐρῶ Abresch, 

χαρπώμαϑ᾽, à .. Κύπρις κάωρα κωλύουσά δ᾽ (κωλύουσαν Paley) 

ὡς μένειν ὅρῳ Herm., (καρπώματα στάζοντα χηρύσσειν Κύπρις χά- 

λωρα κωλύουσ᾽ ἄνϑος μένειν ἐρᾷ Welcker), καρπώσαϑ᾽, ἃ στάξοντα 

χηρύσσει Κύπρις κάλωρα, xwAóet δ᾽ Ἔρως ἄνϑος μένειν Kruse, 
ἕλωρα χκωλύουσα δ᾽ ὡς μένειν "Eoo χαρπώματα.. Κύπρις, post 
1018 haec transponens, Oberdick. 1018. κάξωρα Canter, xàwpa 

Stanley. γ᾽ ἅλωρα κωλύοντας ὁρμαΐνει γ᾽ ἔρως anonymus apud 
Stanleium, γάλωρα κωλύουσέ πως μένειν ἐρῶ (vel κωλύουσι πῶς μέ- 
vet ϑέρος) Schuetz, καὶ δῶρα κωλύουσαν ὡς μένειν ἐρῶ Butler, κά- 

λὼρ καλὸν διδοῦσαν οἷς ἔμην᾽ ἔρως DBurges, χἄδωρα κωλύουσαν 

ὡς μένειν ἐρῶ Boissonade, γἄλωρα, κωλύουσ᾽ ἂν ὡς μένειν, ἔρῳ 
Bothe, ϑἅάλωρα κωλύουσα δυσμενεῖ γ᾽ ἔρῳ H Voss, γἅλωρα κωλύουσα 
σῶς μένειν ἐρᾷ CGHaupt, κἄωρον ὥλεσ᾽ ἄνϑος ὃν μήνε Ἔρως 

(vel κἄάωρα λωτίζουσιν — aut λωτέζοιντ᾽ ἂν - οἷς μέμην᾽ ἔρως) 

Martin, χάλωρα κωλύουσ᾽ ἂν ὡς μένειν ἐρῶ E AlAhrens, τἄωρα 

χωλύουσ᾽ ἅμ᾽ ὡς μένειν ὅρῳ Kayser, κἄλωρα χωλύει σάϑος μένειν 
Ἔρως Hartung, χἄλωρα κωλύουσά πως μένειν "Eow Schwerdt, ὥραν 
τ᾽ ἀκωλύτως δρέπουσ᾽ ἠνθισμένην Heimsoeth, ὥραν κολούει κἄν- 
ϑὸς οὐ μένειν ἐᾷ Weil, κἀλώπεχ᾽ ὠρεύουσαν οἰνάνϑην (vel ἀν- 
ϑόσμην) ἐρῶ REllis, χαλῶς ἃ κωλύουσιν ὡς μένειν ἔσω Margo- 
liouth. 1017. (ποϑοῖμεν vel) παρῶμεν vel προώμεϑ᾽ Tourn- 
ier. 1018. ὧν ἐκληρώϑῃ Stephanus, οὕνεκ᾽ ἐπληρώϑη Tyrwhitt, 
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οὕνεκ᾽ ἐπεράϑη Schuetz. 1020. post πράξωμεν lacunam esse 
suspieatur Durges. 1021 delet Kirchhoft. 77 πόλις Burges. 

1022. λεῶν ἄτερϑεν Hartung. 1029 sqq. Hemichoriis alternan- 

tibus (1033, 1037, 1041, 1045, 1049, 1054, 1058, 1063, 1065, 106 7" 

1068, 1071, 1072, 1079) tribuit Burney. — Duos coetus Da- 

naidum et famularum statuens Danaidibus 1029 — 37, 1045 — 48. 

1054— 57, 1063sq., 1067, 1070, 1072, famulis reliqua tribuit GCW 

Schneider. — Chorum novem Danaidum et sex ancillarum fuisse 

ratus 1029 — 32 duci Danaidum, 1033 — 36 ancillarum duci Da- 

naidi, 1037 — 40, 1041-44, 1045 - 48, 1049 — 58, 1054 — 57, 
1058 — 62, 1063sq., 1065sq., 1007, 1068sq., 1070, 1071, 1072 
alternantibus singulis Danaidibus et ancillis, 1073 — 78 hemichorio 

Danaidum, 1079 - 84 hemichorio ancillarum vel 1073 — 84 coniunc- 

tis Danaidibus et ancillis adsignat Doeckh. — Inter septem per- 

sonas hemichorii Danaidum et totidem hemichorii ancillarum (I 

1029..: 1.1037 ,.IT. 1045, 2 1054; 1 1068 ;, LV. 1065. V LOBBCUNUE 

1067, 3 1068, 4 1070, 5 1071, 6 1072, VII 1073, 7 1079) distri- 
buit CGHaupt. — Hemichoriis Danaidum alternantibus omnia tri- 

buit Klausen. — Ancillis 1037 — 40 et 1049 — 53 eximens, cetera 

bis senis singulis Danaidibus (1029, 1033, 1041, 1045, 1054, 1058, 

1063, 1066, 1067, 1068, 1071, 1072), 1073 sqq. totis hemichoriis tribuit 

Bamberger. — Chorum sex Danaidum et sex ancillarum fuisse ra- 

tus στρ. « primae Danaidi et primae ancillae, ἀντ. « item secundae, 

στρ. 2 item tertiae, ἀντ. | item quartae, 1063sq. et 1068sq. quin- 

tae Danaidi, 1065sq et 1070sq. quintae ancillae, 1067 sextae Da- 

naidi, 1072 sextae ancillae distribuit praeeunte Henrico Vossio O 

Mueller. — Choro quindecim Danaidum chorum totidem famularum 

adiungens primam str., alteram antistr., tum 1069 54.. 1066, 1008 58., 

1071 alternantibus hemichoriis Danaidum, 1073 — 1078 choro Da- 

naidum, cetera eadem ratione alternantibus hemiehoriis ancillarum, 

1079 — 84 choro ancillarum tribuit Alberti. — Omnia Danaidibus 

adscribens 1029 — 1032, 1033 - 36, 1037 40, 1041 — 44, 1045 — 48, 
1049 — 53, 1054 — 57, 1058 — 62, 1073 — 18, 1079 - 84 alternanti- 

bus hemichoriis, 1063sq., 1065, 1066, 1067, 1068sq., 1070, 1071. 

1072 alternantibus ducibus hemichoriorum tribuit Hermann. — 

1029 — 32, 1033 - 36, 1037 —40, 1041 —44, 1045 — 48, 1049 — 58, 
1054 - 57, 1058— 62, 1063— 65, 1066, 1067, 1068— 70, 1071, 
1072 alternantibus Danaidibus et ancillis, 1073sqq. Danaidibus tri- 
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buit Hartung. — Strophas et antistrophas alternantibus hemichoriis 

Danaidum tribuens, nisi quod 1063 — 65, 1066, 1067, 1068 — 70, 

1071, 1072 ducibus hemichoriorum dantur, ancilas 1033 — 36, 

1041 — 44, 1049 — 53, 1058 — 62 ephymniorum instar repetere cen- 

set Kruse. — Strophas et antistrophas alternantibus hemichoriis 

tribuit praeter extremum par, quod universo choro adscribitur, 

Rossbach. --- 1029 — 32, 1033 - 36, 1037 — 40, 1041 - 44 alternan- 

tibus hemichoriis Danaidum, 104 54.. 1047 sq., 1049 —51 (/IJe:$o7), 

1051 (0£007a:) —1053 alternantibus hemichoriis ancillarum, 1054 sq., 

1056sq. hemichoriis Danaidum, 1058 — 60 (ἀπέρατος), 1060 (μετὰ) 

— 1062 hemichoriis ancillarum, 1063sq., 1065, 1068sq., 1071 he- 

michoriis Danaidum, 1066, 1067, 1070, 1072 hemichoriis ancillarum, 

1073sqq. choro Danaidum tribuit Westphal. — Primam stropham 

hemichorium Danaidum cum suis ancillis, primam antistr. alterum 

hemichorium cum suis ancillis canere putat Christ. 1029. ἴτε 

νυν Paley. ἀστυάνακτες Burges. 1030. γανάόντες Pauw, γα- 
νόεντες olim Paley. 1031sq. οἰ. . meprvatíscac Schuetz, οἷς 

. περιναίεται et cum Burneio ix παλαιοῦ Butler. 1032. πε- 
ριναίεται b ex correctione, περιναέονται Herm. περίναίετ᾽ ἐχ παλαιοῦ 

Burney. 1037. ποταμοὺς o? Schuetz. 1038. ϑαλερὸν c, 
ϑέλιμον Bothe (auctore Schneidero in lex. s. v.). 1040. μεελέ 
σοντες Burges. 1048. Λυϑέρειος b (et Herm.) 1043 sq. 

Κυϑερείᾳ στυγερὸν πέλει Burges. 1044. στυγερὸν Turn., στύ- 
γίον Stephanus. zéAe: b. 1046. ἀμελεῖν ANauck. (ἀμελεῖ: ϑεσ- 
μὸς Kvieala). ἀμελῶ ϑεσμὸν ὃς εὔφρων Hartung. ἀμελεῖϑ᾽ ἑσμὸς 
Scaliger. ἀμελεῖ τ᾿ ἐσμὸς Stanley, ἀμελεῖ γ᾽ dapóc Heath, ἀμελεῖ 
δ᾽ ἐσμὸς Schuetz, ἀμελὴς ἑσμὸς Weil. 1046. γὰρ ϑεὸς Burges 
1048. dic ἔργοις Burges. 1049. μετάκοινοί τε φίλαι Burney. 
10493q. μετάχοινος δὲ gg ματρὲ πάρεστιν Πόϑος οὗ γ᾽ οὐδὲν 

Burges. 1050. πάϑος τ᾽ Rob., πρᾶγός τ᾽ Canter, παϑέων c 

Burney. 10505sq. πράκτορ: Askew. 1051. //z:ó C G Haupt. 
δέδεται Burges. 1052. ἁρμονία μοῖρ᾽ Herm. 'Appowíac μοῖρ’ 
Ἡφροδίτᾳ Hartung. 1053. φεδυρᾶς Porson, φεϑυροὶ Bothe, j«- 

ϑυρᾷ CGHaupt, φεδυρσὲ Hartung. φυϑεροὲ vel φυϑερὰ scholiasta 
legisse videtur Paleio. φεδυροστιβῶν τ᾿ Eow-w» H Voss, φεϑυρο- p Ü ρ , li 

τρέβεών τ᾽ Ἐρώτων Burges, φεδυρᾷ τρέβῳ τ᾽ ἐρώτων Klausen. 
1054. φυγάδας δ᾽ ἄρ᾽ ἐπιπνοίας Pauw, φυγὰς δ᾽ αὖϑις ἐπιπλοίας 
Heath, φυγάδας δῆτ᾽ ἐπιπνοίας Burney, φυγὰς ἀστῶν κτέ. Schuetz, s 90y / y»xe9p 

Aeschylus ed. Wecklein Appendix. 9a 
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φυγάδεσσιν δ᾽ ἔτι ποινὰς Burges, φυγὰς Ἄτας χτέ. H Voss, φυγάδας 
δ᾽ αὖτ᾽ ἐπιπνοίας Scholefield, φυγάδεσσιν δ᾽ ἔπι ποιναὲ Marckscheffel, 
φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπίνοιαι olim, postea φυγὰς ἀδμὴς δ᾽ ἐπίπνοιαν Bam- 
berger, φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπιπλοίας OG Haupt, φυγάδεσσιν δ᾽ ἐπινοίαις 
Herm., φυγάσιν δ᾽ ἐξ ἐπιπλοίας Hartung, φυγάδεσσιν δ᾽ ἔτι ποινάς 
Zakas. 1055. πολέμους δ᾽ Bamberger. In scholio ὅτε εὐπλοέίας Pa- 
ley. 1056. ὁπότ᾽ Paley. ἔχπλοιαν Hermann. — 1058. HM (eyóptov) 
praescribit, item 1063, 1065, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072 (1073 sqq. 

universo choro tribuens) Schuetz, 1058, 1063, 1065, 1067, 1068, 

1071, 1072, 1073 Bothe, 1063, 1066, 1067, 1068, 1071,. 1072 

Schwerdt. 1060. ἀπέραντος Pauw, ἀπορεῖ τές; Burges. μέγα 
Bothe. 1061sq. oi0« τελευτὰν προτέραν πέλειν Burges. — 1062. 
ποτέ γ᾽ à» Taube, πρόπαρ ἂν Oberdick. πέλει Bothe. 1063 sq. 

1066, 1065 (eum enim ordinem statuit), 1067, 1068sq., 1070, 1071, 

1072 hemichoriis tribuit Burges, ducibus hemichoriorum (Danaidum) 

ita: α΄ 8. β΄ 1.4/ 1— 93. a 1. β1 Enger. 1066. τί δέ; ϑέλγοι τἂν 
Burges. 1067. τὸ δέ γ᾽ οὐκ οἶσϑα Burges. 1070. praecedenti he- 

michorio continuat Turn. 1071. γ᾽ αἶνον Heath. — 1072. μηδ᾽ àve- 
τάζειν vel μηδὲν écdtew scholiasta legisse videtur Valekenario. μη- 
δάμ᾽ ἐτάξειν Burges. 1078 54. ἀποστρέφοι μοι Hartung, ἀποστρέφοι 

μου Schwerdt. 1074. δυσάνορ᾽ ἃ Keck. 1075. ὥσπερ Aura- 
tus. 1076. ἐλύσατ᾽ ἐν Burges. 1077. καταστροφὰν Herm., 
κατάσχετον Weil 107754. κατάσχετόν τ᾿. . χτίέσαι H Voss. 1078. 

εὐμενῆ βίαν κτίσας Valcken., (ἐμμανῆ βοῦν οἰχτέσας olim Bothe). 
1080. xaxov H Voss. 1081. xo) τὸ δέμοιρον olim Bothe, xai 

τόδ᾽ ἄμοιρον Burges. 1082. (κἄδικον δέκας olim Bothe). κἀδέκῳ 
FLv.Stolberg. xai δέκᾳ τύχας Burges. 1082sq. xai δέκα δέ 

xac ἐπέσται Conington. ἐπέστω Paley, ἑπέσϑω Hartung. 1083. 

λυτηρέους rec., »unde legas λυτηρέους Burges. 1084. μαχα- 
ναῖς Dindorf. 
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AD 

AGAMEMNONEM. 

Separatim ediderunt fabulam WHumboldt, cuius interpre- 
tationi Germanicae criticas adnotationes adiecit GH er- 
mann (1816), Blomfield (1822), RHKlausen (1833). 
€CGHaupt (1887), GOWSchneider (1839), OTW 
Peile (1844?) Franz (1846 cum Choeph. et Eumen.), 

REnger (1855), SKarsten (1855), Schneidewin 
(1856), CF Naegelsbach (1863), Klausen-Enger 
(1863), K HKeck (1863), IACHeusde (1864), Wey- 
rauch (1868), IF Davies (1868), Enger-WGilbert 
(1874), BHKennedy (1878), Schneidewin-OHense 
(1883). 

In argumento sub finem ὑπὸ σκηνῆς Stanley, ez? σκηνῇ Pauw, ἀπὸ 

σχηνῆς Bothe, iz? σχάφης Vitelli, ἐν κεφαλαίῳ Stanley, ἐπὲ xega- 
λαέῳ olim Blomfield. 

2. φρουρᾶς τ᾿ Peters. μῆχος Jacob, μῆχος vel μῆχαρ Stan- 
ley. φρουρᾶς ματαίας μῆχος Pleitner. μῆχος ὃς ALudwig. μῆχος 
ἐγκοιμώμενος Karsten. In schol. ἣν ἐπ᾿ ἀγκῶνος χοιμώμενος Paley. 

2564. (ἣν, κυνὸς δέκην κοιμώμενος στέγαις ἠτρειδῶν, ἄγκαϑεν ἄστρων 

χτέ. Fuhr). 8. στέγης Schneidewin. ἀνέκαϑεν Franz, ἄγκοϑεν Lo- 
winski. In schol. ἄνωϑεν ix στέγης Paley. ^ 4. κατεῖδον repudiat 
Fuhr. χατεῖδον νυχτέραν Lowinski. | 5— delet Lowinski. 7. δυσ- 
μαῖς ὅταν vel μῆνάς 0' ὅταν olim Weil, τηρῶ δ᾽ ὅταν Bergk, docoí 

8' ὅταν HL Ahrens. Inter ἀστέρας et ὅταν nonnulla excidisse (ἀχ- 7 

μῆτας, οἵτε σημαένουσ᾽ del μῆνάς 9^) statuit Keck. (αὐτῶν τ᾽ ἀν- 
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τολάς Fuhr). ἀντολάς τ᾿ ἐτῶν Keck (φϑένωσ᾽ ἐς ἀντολάς τ᾽ ἐτῶν 
Beckmann), ἀντολάς τ᾿ ἀϑρῶ Maehly. 10. χρατεῖν Ald., χορεῖν 

(et 11 ἐλπίζω) Goes. ll. ἀνδρόλημον Meineke. ἐλπέζω Ald., 

ἐλπίζει (et antea χρατεῖν) Heath, ἐλπέζειν anonymus (anno 1834), 

ἄλχιφρον Hartung. 19. χοέτην δὲ Bentley, ταύτην δὲ (Blomf.), 
ἄλην δὲ Hartung, ἐγὼ δὲ Enger, ἐνταῦϑα Peters, ὄτλον δὲ (olim 

εὖτ᾽ ἂν δέ, νυχτέπαχνον . . ἔχων) Weil, ἐάν τε (et 16 ἐάν τ Η 

Beck. νυχτέπλαγτος ἔνδροσός τε Beckmann. 12 14. ἔγη 
εὐνή μ᾽ ὀνείροις . . ἧμαι (olim. μάτην)" φόβος MSchmidt. 18. 
ἐπισχοτουμένην Casaubonus. 18 5ᾳ. ἐμὴν ὀνείροις . . εὐνήν" 
φόβος Karsten. ἐπισκοπούμενος Zua: Beckmann. 14. τί μήν 
Herm., λύξω Dind., ἄδω Bormann, ἔρρω Donaldson, ἐμοί Keck, 
οἴμοι: Lowinski. ἐμοὶ φόβος τότ᾽  Auratus, ipo! φόβος γὰρ Bent- 
ley, ἀεὶ φόβος γάρ Hartung, φόβος γὰρ ait» Wunder, 7 μὴν 
φόβος γὰρ Pleitner. ἐμοὶ φόβος γὰρ ἀϑλίῳ παραστατεῖ Ast. In 
schol. Az/me: τὸ ἀλύω Pauw, λ. τὸ μύω M Schmidt. 15. τῷ μὴ 
Scaliger. τὸ piv . . συμβαλεῖν ὀκνῶ Karsten, ὡς μὴ . . συμβαλεῖν 
ὃμέ Maehly. βιαέως Bormann. συμβαλεῖν ἐμέ Schuetz, συμβαλεῖν 
μ᾽ ὕπνῳ Butler. συμβαλεῖν κόπῳ olim Weil, συμβαλόνϑ᾽ ὑπνοῦν, 

postea συμβάλλειν μ᾽ ὕπνῳ MSchmidt, συμβαλεῖν πόνον Keck, συμ- 

βαλεῖν ὕπαρ Lowinski, συμβαλεῖν ὕπνον Pleitner. 10. ὅταν" τ᾽ 
Abresch, εὖτ᾽ ἂν δ᾽ Weil. δὲ suprascr. ys f (ὅταν γ᾽ Pleitner). 

17. ἀντέμηλον Davies, αἰνόμολπον Naber. ἐχτέμνων g οἱ ἐν supra- 
scripto f, ἐντεων Heath, εὖ τεύχων olim, postea ἐχπονῶν Lo- 

winski, ἕν τέμνων Kennedy. 19. (διακονουμένου Pearson), δεαπολου- 

μένου Hartung, διακοσμουμένου. quod repudiat Hartung, coniecit Pe- 

ters, διανομουμένου Pleitner, ó«/Sowpévou Lowinski, yazovoupévou 

Mekler. 239. νῦνφρῶς πιφαύσκων fgh. 24. πορὼν ἐν Ἄργει τῆσδε 
δωρεᾶς yapáv Lowinski. τῆσδε συμφορᾶς χάριν {παιᾶν᾽ ἰαχχεῖν δεῖ 
τάχιστ᾽ ἰὼ ἰώ» Keck. — 25. ἰοῦ ἰοῦ ante 22 transposuit Herm. 97. 
ὡς τάχος νόμῳ Lowinski. 980. ἥλωχεν Dawes. ἀγγέλλει πρέπων 
Pauw. 982. πεσόντ᾽ ἀϑρήσομα: Karsten, πεσόνϑ᾽ ἡσθήσομαι, spu- 
rium tamen iudicans versum, Enger, πεσόντ᾽ αἰσϑήσομαι Keck, πε- 

σόντα ϑύσομαι Lowinski, πεσόντ᾽ εὖ ϑήσομαι Maehly, πεσόντ᾽ ἔφ- 
Br» ἐμοὶ MSchmidt, πεσόντ᾽ ἀϑρήσομεν Naber. 32 et 33 per- 
mutat Pleitner. 99. τῆσδε τῆς MSchmidt, τῇσδ᾽ iuo) Keck. 
36. γλώσσῃ φύλαξ Naber. 36 —39 post 19 transponit Her- 

werden. 37. ροϑόγγον Schuetz. 38. ὡς ἄχων ἐγὼ Lowinski. 
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39. αὐδῶν οὐ a. 40— 108 in duodecim systemata redactos 

singulis choreutis tribuit Keck, in novem redactos protostatis trium 

ordinum alternantibus Christ. Post 41 nonnihil ad Iovem per- 
tinens intercidisse putat Blomf. 41sq. Πξπενέλαος ἀναξ μέγας 
ἀντέδικος Weil. 42 delet Boissonade, post 44 transponit Kar- 

sten. Post 49 versum (σύνδικος ἀρχὸς μεγαλαλκής) excidisse 

opinatur Keck. Hic dipodiam, 78sq. inter γῶρα — sie enim cor- 

rigit — et ὅ 9' ὑπεργήρως paroemiacum interiisse putat Klotz, ut 
deletis verbis τό δ᾽ ἐπαισϑομένη v. 85 haec aequabilitas systematum: 

71. 6. 4l/g. 11... 4. 81,4. 8l/g. 4. 31/9. 81. 4l/a. 6 efficiatur. 

44. ᾿Δἀτρειδῶν Ald., Azps/óar, eiecto v. 42, Enger. 48. χλάγξαν- 

τες fh. In scholio ἔργῳ (Zsav), nisi γὰρ omittatur, Paley. 49. 
οἵ y Pauw. 50. παίδων ὕπατο: delet Hartung, παίδων ἐπάνω scri- 

bit Karsten. 6]. στρεφεδινοῦνται L Dindorf. 52. πτερύγων pr- 
παῖσιν H Stadtmueller. ἐρετμοῖς ἀνερεσσόμενο: C GHaupt. ἐρεεδόμε- 
vo. marg. Ask. 54. yóvov Musgr. 55. δή τις CGHaupt. — 56. 

Ticàv ἢ Ζεὺς MSchmidt. 57. ὀξυβόην Enger, ὀξυβοῶν Deck- 

mann, ὀξυ βοᾶν Gilbert. ὀξυβύας {τε x«cotxzeíomv) Metzger. 5754. 
ὀξυβύόαν {μέγα ϑυμοῦτανδ: τῶν δὲ μετοίκων Herm., ὀξὺ βυᾷ" τῶν 

δὲ Keck. 58. τόνδε Wunder. τῶν μεταναστῶν Schoemann, 

τῶνδ᾽ οἰκτεέρων olim Rauchenstein, τῶνδε μετ᾽ οἴχτων Karsten, 
τῶν μαφιτόχων Naber. 60. χρείων Karsten. 62. πυλυδύ- 
ρίος Karsten, λιπεσάνορος Herwerden. 64. ἐρειπομένου h et 
(00 ad πὸ suprascripto) f. χονέαις ἐνερειδομένου Arnaldus. 65. 
διαχναιομένου HLAhrens. διαχναιομένης in v. 97 - 103 aliquem 

locum habuisse et £v προτελείοις pro οὐδὲν dpsíov 81 ponendum 
esse opinatur, in v. proximo scribens χάματον. Herwig. 66. 

Δαναοῖς ἐπιϑήσοντας Paley. 66sq. χάμακος ϑήσων , “Παναοῖσιν 

Ἰρωσί ὃ᾽ ὁμοίως. | Ἔστε κτξ. (quod improbat Herm. El. doctr. 
metr. p. 379) Bothe, χάμαχος ϑήσων | Javaoig xat Τρωσὶν ὁμοίως. | 

Ἔστι xzé. Porson. 69. οὐδ᾽ ὑποχλαέων Herm. ὑποκλεέων Turn., 

ὑπουκλάξζων Pauw, ἐπικλεέων olim Schuetz, ὑποδαίων Franz.  dzo- 

κλαίων οὔϑ᾽ ἀπολεέβων Bothe. ézuedev Schuetz. 69sq. οὐδ᾽ 
ὑποχλαίων οὔϑ᾽ ὑπολεέθων οὔϑ᾽ ὑποδαίων xcí. Bohle. οὔϑ᾽ ὑπο- 
χάων οὔϑ᾽ ὑπολεέϑων (lláp:g) ᾿Πραίων ἀπύρων ἱερῶν Keck 70. 

οὐδ᾽ ἀνρύων vel ἀναρύων (olim οὔτος δακρύων) HLAhrens. ἀπύ- 
ρων ἱερῶν delet ICSchmitt. ἀπύρων ἱερῶν {μειλέκτροισιν τῶν πρα- 
3» ^ 3 ' . . 

ξιδικῶν» ὀργὰς anonymus Schoemanni. Post 70. versiculum 
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intercidisse suspicatur Schuetz. 71. (ἀϑετεῖς Abresch). Post 

71 lacunam statuit Storch. 72. ἀτίτᾳ Rob., Herm. (»quod po- 
tius ἀτέτῳ dixisset poeta« Enger), ἔτε τος Butler, ἄτετοι Blomf. 

74sq. μέμνομεν (ἐλθεῖν νῦν ἀγγελίαν τῶν μαρναμένων, αὐτοὶ axt- 

πτροις ἰσχὺν . . νέμοντες Keck. 75. σκήπτροις ἰσόπαιδα νέμον- 

τες Arnaldus. 76. νεαρῶν Enger. μυελὸς ἐρνῶν Keck, μυελὸς 
πρέμνων γε] p. πτερνῶν olim, postea μ. τερένων {παιδὸς γυέωνΣ, 
postremo μυελὸς τερχνῶν M Schmidt. 71. ἀνασσῶν Fuhr, ἀΐσσων 

Karsten, ἀνάσσων {τῶν ἀρτικόμωνΣ Keck. 78. Ἄρη δ᾽ οὐχ ἐνι- 
χωρεῖ Wakefield, Ἄρεως δ᾽ οὐχ £w ῥώμη Heimsoeth, Ἄρει δ᾽ οὐκ 
ἔν: γώρα Kayser, Ἄρη δ᾽ οὐχ ἔνε γωρεῖν Peters, Ἄρεως δ᾽ οὐχ ἔνε 
χώρα Gilbert. οὐκ ἔνε γώρᾳ h, οὐκ ἔνε γ᾽ ὥρᾳ Heyne, οὐχ ἔνι, 
χωρεῖ HL Ahrens, οὐχ ἔνε γήρᾳ Seidenstuecker, οὐχ ἐνὲ γερσὶν 
Karsten, οὐκ ἐνὲ ῥῶτα: vel οὐκ ἔνε χούρῳ olim, postea ó)x ἔνε" 

χώρᾳ (vel γχὠρᾶν) τίς ὑπέργηρως xcí., postremo οὐχ ἔνε γλωρᾷ 
MSchmidt, οὐχ ἐν ἀώροις vel οὐκ ἔνε γλωρῷ olim Weil, οὐχ ἔνε 
πρῴραις (vel πρώρᾳ) Schwerdt, οὔ τινε γώρᾳ (vel οὐχ ἔνε χωρεῖν) 
Enger, o)x ἐν γυίοις Pahle, οὐχ ἐν ἀραιῷ Herwig, οὐκ ἐν ἀχρείοις 
HStadtmueller. Verba δ᾽ οὐκ ἔνε γώρᾳ delet A Ludwig. 79. 
τόϑ᾽ (et 16 ὅτε) olim vulgo. ὅ δ᾽ ὑπέργηρως Wellauer, τόϑε περ 
γηρὰς Fritzsche, τὸ δ᾽ ὅπαρ γήρως Beckmann. φυλλάδος εἴδει 
Stanley. 79sq. τί 9^ ὑπεργήρως φυλλάδος . . καταχαρφομένης:; 

Martin. 82. zuspógorcov HL Ahrens. 83. Τυνδαρέου Herm. 
84. ϑύγατερ, (xowóv πρέσβοςΣ Keck. 85. νέον τόδ᾽ ἐπαισϑο- 
μένη Karsten. 87. πευϑοῖ Scaliger. περίπεπτα Spanheim, (περέ- 

πεμφϑ᾽ ἃ CGHaupt), περέίπρεπτα Karsten. In h schol. εὕρηται xoi 

ϑυοσχοεῖς. ϑυοσχοέξις Lobeck (»id saltem ϑυοσχοιεῖς scribendum 

erat« Herm.), ϑυοσχνεῖς HL Ahrens, ϑύη (vel ϑύος) κινεῖς Prien, 

ϑυύόσκεις Pawlicki. 88sqq. ϑεῶν ὑπάτων γϑονίων τῶν τ᾽ ἀστυ- 
νόμων τῶν τ᾽ ἀγοραίων olim HL Ahrens. 89 aut 90 delet 
Pauw, 90 excludit Heath. 90. τῶν τ᾽ οὐδαίων Wieseler, τῶν 

τε προνάων HStadtmueller. τῶν ὅδ᾽ ὑπογαίων FOCPetersen, τῶν 

τ᾿ ἀχραίων HLAhrens, τῶν τ᾽ ἀγρονόμων Bohle. 92. οὐρανο- 
μήχκης δ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλη Ri.Klotz. 93. ἀνήχε: Karsten. 95 
vel post 93 vel post 98 collocat Blomf., post 89, deleto v. 90, 

Karsten. paA«xaig dyavoic: Hartung. ἀδόλοις τε C G Haupt. 96. 

βασιλείων olim Paley. 97. λέξεις Bothe, λέξον 8" Blomf., λέ- 

fac Hartung, λέξον γ᾽ Karsten, λήξασ᾽ Wieseler. xai co: Turn., 
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co! Blomf. 98. θέμις aive? Schoemann, ϑέμες ἡμῖν olim Weil, 
ϑέμις, ἀλκὴ Peters. αἴνει Wieseler. 99. παίων γίνου H Voss. 
παίων γε olim HLAhrens, παέων τε Naegelsbach. παίων σὺ γενοῦ 

HStadtmueller. 
100. ὅτε μὲν O Schneider. πελάϑει Schneidewin. 101. ἀγανὰ 

qaivouc" f h, ἀγανὰ ᾿πιρανεῖσ᾽ marg. Ask., ἀγάν᾽ ἐμφαίνουσ᾽ vel 
dyavà φανϑεῖσ᾽ Pauw, dyáv' ἀμφαίνουσ᾽ Bothe, ἀγλαὰ gaívouc 

CGHaupt. ἃς ἀναφαένεις H L Ahrens, ἀγανὰ ναφανεῖσ᾽ Halm, ἀγανὴ 
προφανεῖσ᾽ Weil, ἀγλαοφεγγὴς Keck. ca/vouc' Butler, φαΐνειν Klau- 

sen. lO0lsq. 4yavà» . . ἐλπίδ᾽ Dobree. dyavà» φαίνουσ᾽ ἐλ- 
πέδ᾽ ἀμύνει Schneidewin, ἀγανὰν φαΐνεις ἐλπίδ᾽ ἀμύνειν Paley (prae- 

ferrem ἀγανὴν φαένουσ᾽ ἐλπίδ᾽ ἀμύνεες). lOlsqq. ἀγανὰν φαΐ 
Lit » 

νουσ᾽ ἐλπίδ᾽ ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον, τῆς ϑυμοβόρου λύπης ῥηξέ 
φρονα ζφέρνηνν, postea ἀγάν᾽ ἀλφαίνουσ᾽ vel potius ϑυσιῶν ἃς ἀνα- 
φαΐίνεις. ἤλπισ᾽, ἄμυνέ τε φροντίδ᾽ ἄπληστον λύπης φρένα ϑυμοβὸο- 

ροῦσαν (vel ϑυσιῶν ἀγαϑιξομένη ἐλπὲς) olim M Schmidt. 102. 
ἔλπει σ᾽ ἀμυνεῖν M Schmidt. φροντίδα πλείστην Blomf. 102 sq. 
ἀμύνει φροντίδ᾽ ἄπληστον, τὴν ϑυμοβόρον φλόγα λύπης wel potius 

ἀμύνεε ϑυμοβόρον (ϑυμοβόραν Keck) φροντίδ᾽ ἄπληστον Karsten, 
ἀμύνει τὴν ϑυμοβόρον φροντίδ᾽ ἀπλήστῳ φρενὲ λύπης Metzger. 

103. τὴν ϑυμοβόρον λύπης φρένα f, τὴν ϑυμοβόρον (ϑυμόβορον Klau- 
sen) φρένα λύπην Turn., τὴν ϑυμοβόρον φρένα λύπης Stanley, τὴν 
ϑυμοβόρον φρενὶ λύπην Pauw, τῆς ϑυμοβόρου φρενὲ (vel gpéva) λύ- 
πῆς olim, postea τῆς ϑυμοβόρου φρενολύπης Herm., τὴν δϑυμοβόρον 

λιπόφωνον (olim λεπόχροιον) Bothe, τὴν ϑυμοβόρον φρενολύπην Fuhr, 
λύπης, φρένα ϑυμοβοροῦσαν Bamberger, τὴν ϑυμοβόρον, φρενὸς ἄτην 

HLAhrens, λύπης φρενὲ ϑυμοβόροιο Hartung, τὴν ϑυμοβύρον, φερε- 
λύπην Weleker, ϑυμοφϑόρου ἥλικα λύπης Wollenberg, τὴν ϑυμοβόρον 

φρένα λύπης Naegelsbach, λύπης φρένα ϑυμοβόροιο Heimsoeth, x«- 

νοῦ ϑυμοφϑόρου ἄλγους Dindorf, τὴν ϑυμοφόρον φρένα λυπεῖν Mar- 
goliouth. λυποφρένα Triclinius, λυπησέίρρονα Scaliger, unde λυπησέ 
φρονα φϑορόϑυμον Heusde, λιπόφερνον Panzerbieter. 104. stro- 
pham, Δ η{15{1.. epodum tribus ordinibus (στοΐγοις) chori ita tribuit 

Herm., ut cuiusque ordinis medium str. antistr. epodum cecinisse, 

versum autem intercalarem aZAtvov . . νικάτω in stropha totum se- 

cundum ordinem, in ant. totum tertium, in epodo vel totum pri- 

mum vel omnes tres ordines cecinisse putet. Stropham et antistr. 

ducibus hemichoriorum, epodum coryphaeo tribuit G C W Schneider, 
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tribus ordinibus chori Metzger. 104. χαύριος Musgr. óotóxpo- 
τον olim Bothe, ὅδεον τέρας Francken. ὁδίων (et 106 ix τελέων) 

M Sehmidt. 105. αἴσιμον Pleitner. 106. ix τελέων Rob., 
ἐντελέων Auratus, ἐκ τεράων Rauchenstein, ἐκλεκτῶν Weil, (ἐχτε- 
λέειν Storch). 106sqq. ἐχτελέων ἔτει γὰρ ϑεύϑεν καταπνεέξει, 
πείϑων μολπάν, ἀλκὰν (olim πειϑώ, μολπᾶς vel μολπᾶν ἀλχάν,) ξύμ- 

gu-og αἰών Bamberger, £x τε ϑεῶν τελέων ϑεὸς οὐ xacanaóst, αἴρω 
μολπὰν (vel πεέϑε: μέλπειν) δ᾽ ἀλκὰν ξύμφυτον αἴϑων Metzger. 

107. χκαταπνεῖ por vel μου Dind. 1075sqq. καταπνεῖ μοι, πεέϑων 
μολπάν, ἀλκὰν σύμφυτος αἰών Hartung. 108. πειϑὼ delet A Lud- 
wig. ze:Jo7 Heller. μολπᾶς Auratus. μολπᾶν delet Pahle. 109. 
ἀλχὰν σύμφυτον Heath. ἀλκᾷ σύμφυτος aiév (olim ἀλκὰν σύμφυτον 

ἄδωνῚ Schuetz, ἀλκὰν σύμφυτον αἰνεῖν lacobs, ἀλκὰ σύμφυτος αἶνον 

CGHaupt, ἀλκᾷ σύμφυτον ἄδειν Schoemann, ἀλχᾷ σύμφυτον αἰῶ 
Enger. χαλχὰν Bohle. lll. EAà«óec ἀκμήν schol. Arist. Ran. 

1285 legisse videtur Stanleio. ἀχμᾶς olim Bothe. 112. ταγάν 

af, τάγοιν Heath, τάγαν Herm., ταγᾷ Klausen. 118. (ξὺν δορὲ 
λύμας πράχτορει Pauw, ξὺν δορὲ πράκτορε ποινᾶς Hermann, ξὺν 
δορὶ καὶ yspt πράκτωρ Dindorf. 115. βασιλεῖς Schuetz (βασιλῆς 

Dindorf). 116 sq. ὁ μὲν a«iBóg, ὁ δ᾽ Karsten. 119. πυρι- 

πάλτου Musgr. 120. παμπρέπτοισιν ξἕδραισι Schuetz. 121sq. 

λαγέίναν ἐρικύμονα κέρματε γένναν Pauw, λαγίδαν ἐρέκυμονα φέρματε 

γέννας Butler, λαγινᾶν ἐρικύμονα φέρματα (φέρματα ex Turn. re- 

fert Herm.) γεννᾶν G Schwarz, λαγινὰν ἐρικύμονα φέρματα γένναν 

Thiersch, λαγίας ἐριχύματα φέρματα γέννας Prien, λαγίνας ἐρεκύ- 
μονα φέρματα γέννας Hartung, λαγίνας ἐρικύμαδος ἕρματα γέννας 

Pawlicki, λαγίναν, ἐπὶ χυμάδε φέρματα. γένναν Weil, λαγίναν, ἐρικχύ- 

μονα φέρμα τε, γένναν HL Ahrens, λαγέναν, ἐρικύμονα géppact γέντα 

Keck, ταχίναν. ἀριφέρμονα χύματε (olim περὲ χυμάδα qippact) γέν- 

νας M Sehmidt, λαγίναν ἐρικχύμονα φέρματε γέννας Beckmann. — 128. 
λοισϑίῳ δρόμῳ vel v» δρόμῳ Prien, δυσϑόων δρόμων Verrall. πόνων 

Keck, δρόσων Lowinski. 195. (xaca) xsüvóc στρατόμαντις En- 
ger, χεῦνὸς ὅτε στρατόμαντις Paley et ἔδεν Kennedy. 125 sq. 

ἐδὼν ἐν ὀχήμασε MSchmidt, 05v ὑποβλέμμασι Keck. 195 544. 
ἐδὼν ἱταμοὺς λαγοδαέτας ᾿ἡτρεΐίδας ἐδάη διὰ σήματα δισσοὺς πομπᾶς 

ἀρχούς Metzger. 126. λήμασι δισσοῖς Auratus, λήμασε πιστοὺς Lo- 

beck, λήματα, δισσοὺς Herm., λέμμασι δισσοὺς OGHaupt. λήμασιν 

ἔσους Dind., λήμασι δισσοὺς (vel λισσοῖς) Wieseler, σήμασει δισσοὺς 
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Pleitner. 198sq. λαγοδαΐίτας ἀρχάς Pahle. 199. πομπῆς v 
&pyoóc Musgr., πομπούς τἀρχὰς (i.e. το: ἀρχὰς) Bothe, πομποὺς 
ἀρχὰς Thiersch, πομπούς τ᾽ ἄγρας olim Schneidewin, πομπᾶς ἀργοὺς 

Karsten, πομποὺς ἀρχᾶς Rauchenstein, πομποὺς σπερχνοὺς Keck, 
πομποὺς capyGc HL Ahrens, πομποὺς ἀλκᾶς HSchwarz, fort. zop- 

ποὺς τάγας vel πομποὺς ἀργούς. 199 sq. πομποῖς δ᾽ ἀρχοῖς οὕτως 

εἶπε Schuetz, πομποὺς δ᾽ οὕτως εἶπε ALudwie. 19]. αζρεῖ Elmsley, 
ἄγρει Bergk. 193sq. πάντα δ᾽ ἐπάρχων et πρὸς δὲ τὰ Maehly. 
πάντα δὲ Τξυκρῶν .. μυριοπληϑῇὴ Margoliouth. 184. πρόσϑεν 
τήνεα Keck. πρόσϑετα Pauw, πρὸς δὲ τὰ HL Ahrens, πρός τε τὰ 

Wieseler, πρόσδοτα Hartung, ᾽ντοσϑε τὰ Todt, νητὰ τὰ Pleitner. 
πρόσϑετα δημιοπληϑέσ: "Thiersch. δη μεοπληϑέα O Mueller, δημεομύρια 

Prien, (δήμια τἄπλετα Metzger). 194sq. δηγμιοπληϑῆῇ ϑημῶνα 

λαπάξει Merkel. 136. οἷον b, quod defendit Thiersch, οζων 

FThSchoene. ἄσα Burney, ἅμα OGHaupt, ἀρὰ Pleitner. — 1965sqq. 

οἷον μὴ ϑεόϑεν xvsqdoy προτυπεῖσ᾽ ἄτα oróptov .. στρατευϑέν olim 
Herm., oiov μή τι πάϑος... προτυχὸν στονόεν μέγ᾽ Ἀτρείδας. ἀνωϑ᾽ 
ἐπωπᾷ γὰρ κτξ. olim Metzger. 187. σχεδάσῃ JOSchmidt, δα- 
μάσῃ Rauchenstein. προτυπὲς b, προτυπὸν OGHaupt, προτυπὴς Kar- 

sten, πρότυπον HL Ahrens, πρότερον Kayser, πρὸ τυπὲν Pleitner, 
προχυϑὲν Maehly, προτυϑὲν Metzger. cóp:ov Hartung. μέτα Merkel. 

138. (Towixoig DBurney). 138sq. Τροίᾳ στομωϑέν O Hense. 
189. στρατευϑέν Turn., ϑρανευϑέν Musgr., χρατηϑέν Karsten, στρα- 
γευϑέν olim, postea σαϑρωϑέν MSchmidt, ἀγερϑέν Kayser, σαρω- 
f£) Keck, χαρωϑέν olim W. στρατωμένοις" τοῖς vel στρατευϑέν' 

oixo. CGHaupt, στρατῷ ϑενεῖν: xot γὰρ Hartung, πάροιϑεν οἴκων 
γὰρ Weil, στρατῷ φανεῖσιν γὰρ Herwerden. οἴκοι Humboldt, οἐκὸς 

olim Enger, οἴω Conington, εἰκὸς Schwerdt, óyxov? Keck, οὔἴμῳ 

MScehmidt, ὅσσον Davies. In scholio (0:4) τῶν xovov Stanley, 

(Svexa) τῶν χυνῶν Paley. 141. z74vo:c ἐν olim Enger. 144. 

στυγεῖς Keck. 146. ὄσσων παρ᾽ εὐφρόνων καλὰ dg κόρα 
Dind., τόσον περ εὔφρων (ἁπαλοῖς vel potius) φακάλοις Blomf., ὅσον 

περ εὔφρων & Καλὰ Hartung, τόσσον περ εὔφρων Κὐαλακάτα (olim 
φαχκάλοις vel ἀλαοῖς)ὺ MSchmidt, τόσον περ εὔφρων ᾿ἔχαέργα 
Schwerdt. δὸς, ὅνπερ Feder, τόσον γὰρ Thiersch. εὔφρων κάτα 
Badham.  £)xAí« vel & λοχία Burges. τόσον γὰρ εὔφρων Δαλία 
Fritzsche. 146sqq. τοσόνδ᾽ ὑπερεύφρων ᾿βχάτα δρόσοισιν 

ἐπαλπνοῖς γιμάρων πάντων... ὀβρικάλοισιν, ἀτερπῇ τούτων ἀντὲ 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 10 



146 APPENDIX 

ξύμβολα xpatyet, . . φάσματ' Ἀτρείδαις Karsten. 147. àpóco:- 
σιν μαλερῶν τε λεόντων Dind. ἀέφϑοισε Pauw, ἀπτῆσι Heath. δρό- 

σοῖς ἀλέπτοις Blomfield, δρόσοις ἀάπτοις Schuetz, δρόσοισε λεπτοῖς 

Wellauer, δρόσοισι λεπταῖς vel potius δρόσοις ἀλήπτοις Todt, δρό- 
cotc ἀόπτοις Wiel, δρόσοισέ τ᾿ ἀλπνοῖς ALudwig, δρόσοισιν ἑλλοῖς 

MSehmidt, δρόσοις ἀδέρκτοις Keck. μαλερῶν λειόντων Η L Ahrens. 
δρομάδων vel δρομαλῶν pro μαλερῶν ὄντων MSchmidt. 149. 
ὀβρικάλοις ἔπι τερπνά Herm., ὀβριχάλοισιν, ἄτερπνά τε Hartung. 

τερπνὰ delet Paley. τερπνὰ 'x Butler, τερπνὰ δὲ Blomf. 149 sq. 
(os) τερπνὰ coóror) Weil τερπνὰ ξύμβολα xpávo: Dind., τέρπν᾽, 

αἰτοῦμαι, ξύμβολα xpávac HL Ahrens, τερπνά γ᾽ ἀητῶν ξύμβολα κρᾶ- 

ναι Keck, τερπνὰ .. χρᾶναε delet Schwerdt. τέρπν᾽ ἀνατεὲ LSchmidt. 
149sqq. ὀβρικάλοισ:. τούτων δαιτὶ (vel δαῖτ᾽ εἰ) ξύμβολα τερπνὰ 
χράναι. Δεξιὰ... φάσματα ϑούρων (antea τερπνὰ τούτων ἐπὲ ξύμ- 

βολα xpüvat . . φάσματα προῦπτον) olim MSehmidt, ὀβρικάλοισιν. 

τερπνὰ δὲ τῶνδ᾽ ἔτι σύμβολα xpáyvat στρουϑῶν, δεξιὰ... φάσματι 
{δεινῷ Fritzsche. 150. τούτων αἰτεῖ delet J C Schmitt, τῶνδ᾽ 

ἀέτεια Maehly. ἐν αἰετῶν δαιτὲ ξύμβολα κρανϑῆν MSchmidt. ἄρτε 
ξύμβολα «atus Musgravius. αὐτὴ Heath, αἰεὶ Legrand, αἰτῶ 

Schuetz, αἰνεῖν olim Bothe, αἴτεε Blomf., αἰνεῖ Lachmann, «voi 

Prien, εἴϑε Schneidewin, ἀντὲ olim HL Ahrens, «57e? Pleitner, 

atyet Gilbert. xo?vo: Hermann. Versum delet A Ludwig. τούτων μ᾽ 

αἰτεῖ ξύμβολα φῆναι scholiasta legisse videtur Paleio. 150 sq. 

στρουϑῶν αἰτεῖ ξύμβολα κρῖναι, . . φάσματα Uhlig. 151sq. post 
167 transponit Dind. 152. δεξιὰ μὲν στρουϑῶν, κατάμομφα δὲ 
φάσματα CGHaupt. (δ᾽ ἐδέσματε σκύμνων Maehly). δ᾽ ἀφάσματα 

τυτϑῶν M Schmidt. ϑύματα Pleitner. φάσματι (19) στρουϑῶν Her- 

mann, φάσματα (cà) στρουϑῶν GC W Schneider. φάσμα στρουϑῶν 
Lachmann. δεξιὰ μὲν, στρουϑῶν, κατάμομφα δὲ, φάσματα Bothe. 

φάσματ᾽ ἀητῶν Franz, φάσματ᾽ τρείδαιν Schoemann, φάσματα 

gatyov Dind., eg. οἰωνῶν Rauchenstein, φάσματ᾽ ἐπέμφϑηῃ LKayser, 
φάσματα τῶν λαγοδαιτῶν olim Enger, φάσματα φανῶν Heimsoeth, 
φάσματ᾽ ἀϑυμῶν Weil, φάσματα κρίνων Schwerdt, φάσματ᾽ £xpavs 
ALudwig, φάσματ᾽- ἐγὼ δ᾽ οὖν Kennedy, φάσματι νοσσῶν Keck, 
φάσματ᾽ ἀνάκτων Storch, fort. φάσματι δαιτός. 152sq. φάσματ᾽ 

ἀπωϑῶν iy καλέω Pahle. 158. 7j 7j καλέω παιάν OG Haupt, 7 

δὲ Παιᾶν᾽ Prov καλῶ Fritzsche, Tz: Δάλιε Παιάν Schwerdt, T75:v 

καλῶ (deleto Παιᾷᾶνα) Paley. δ᾽ ἐπανακαλῶ lle, x; Dind. δὴ 
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HLAhrens, δ᾽ αὖ Weil. δὲ χαλῶ Burney, δ᾽ ἐκκαλέω Keck, δ᾽ 
ἀγκαλέω Gilbert. In scholio ὡς μάντιν Bothe. 158sqq. Πιαιᾶνα, 
ῥιπὰς μὴ . . χρονίας τ᾽ xcé. M Schmidt. 154. ἀντιπάλους Maehly, 
ἀντιτύπους Pleitner. 155. χρονέας delet Hartung. ἐγενῆδας 
DBurney. 156. ἀπλοίας delet Keck. τεύξῃ ἀπλοίας Enger. τεύξῃ 
post συμφυτόρων ὀλεσήνορα 160 transponit Hartung. ^ 157. σπερ- 
χομένα repudiavit Herm. 159. (ἀλάστοραΣ νεικέων Rossbach. 

159sq. τέχτονε σύμφυλον, οὐ δεισήνορε Schuetz. 160. (συμφύτων 
Auratus). συμφύλων ὀλεσήνορα olim, postea σύμφυτον, οὐ λυσή- 
νορα HLAhrens, σύμφυτον ἠδ᾽ ὀλεσήνορα olim Enger. σύμφυτον 
(aivov» Dind., σύμφυτον (drag) Fritzsche, σύμφυτον (οἴχοις) 
ALudwig. δεισήνορα {μῆτιν Lachmann, δεισήνορα (gwcóc) Her- 
mann, δεισήνορα (xp&va) Schoemann, δεισήνορα (ἰώ Schwerdt, 
δεισήνορα (0aicar) Keck. πεισήνορα Auratus, δεισάνορα Enger, 
φεισήνορα Weil. 160sqq. (νεικέων τέκτονε σύμφυτος οὐ δεισα- 

vóptog μέμνε: φοβερὰ παλίνορτος Metzger). 161. γὰρ (&) Lach- 
mann.  zaAopsov Schuetz, zaAcopyoc HLAhrens, παλινόρσοις 

Schwerdt. 165. ἀπέκλαξεν Bothe. 167sq. βασιλείοις τοῖσδ᾽ 

ὁμοφώνων Wieseler. 170 544. hemichoriis tribuit Keck, tribus 
ordinibus chori alternantibus Metzger. 171. ἡ τ' ἐκείνῳ φέλον 

Metzger. 172. προσεννέπων Musgr. 178. ἔγων Schneide- 
win. &ye τις sixácat Schuetz. 173sqq. οὐκ ἔγω τιν᾽ εἰχάσαι 
.. Ζηνέ, τόδ᾽ εἴ γε μάταν Maehly, οὐκ ἔγων, πρὸὐσεικάσαε .. 
b] , ^ , 5 3 , M . , » E] 

ἐπισταϑμώμενος, πλὴν 4c, εἰ τόδ᾽ ἐμᾶς Pleitner. οὐκ £yw τιν 

εἰκάσαι... πλὴν Διὸς οὔτε μαϑὼν, πότε φροντίδος ἄχϑος χρὴ 'xfa- 
λεῖν Metzger. 174. πάντ᾽ ἔπη σταϑμώμενος Verrall. 175. 5 j LE 
(πλὴν 4? εἰ τὸ δειμάτων et 188 Ζῆνά τις δὲ Burges), πλὴν Διὸς 

ἄλλο μάταν ὅτε φροντίδος Keck. Ζιὸς, οὗ τὸ Karsten. 4ιός, εἰς 

τὸν ἐμᾶς Deckmann. & τό ys μάτας Auratus, εἰ τόδ᾽ ἐμᾶς Musgr. 
εἰ τόδε μὰν Heusde, εἰ τόδ᾽ ἄγαν Herwerden. ματᾶν Blomfeld, 

ματᾷν Seidenstücker. In scholio τὸ τῆς ματαιότητος ζἄχϑος vel 

βάρος; Paley. 177. γρὴ δικεῖν Verrall. 178. oi" ὅστις 
Pauw, εὖδ᾽ ὅστις Musgr., εὖτ᾽ ὅστις margo Mitf., οὔϑ᾽ ὅστις Prien, 

οὔϑ᾽ ὃς τοῖς Paley, ὕστις μὲν Kennedy. 180. οὐδὲν ἂν λέξαι 

Schuetz, οὐδὲν ἂν δεέξαε Blomfield, οὐδὲν ἂν λέξαι πρὶν ὄν Bothe, 

οὐδαμοῦ λέξαι πρὲν ὄν CGHaupt, οὐδὲν ἄξεταις Conington, οὐδὲν ἔτε 

Ξεται Marcksceheffel, οὐδὲν ἀρχέσαι O Müller, 
^A - »y , 

λέξας Klausen, οὔτε λέξετ 

οὐκ ἀλέξετα: Prien, οὐδ᾽ ἔδοξεν ἂν Karsten, οὐδὲν ἂν φράσαι 
10* 
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Heusde, νῦν ἀλεξήσει Donaldson, νῦν λελέξεται vel νῦν àv ἀρκχέσαι 

vel νῦν μὲν ἀρχέσει Paley, οὐδὲ κλύήξεται Metzger. οὐδὲ λέξεταξζ 
τις ὦν Schoemann, οὐδ᾽ ἀέξεται πεσών Todt. λέξαι τρέμων Musgr. 

οὐδὲν ἂν λέξαι πέλειν Hartung, οὐδὲν ἀσχαλᾷ πέτνων Keck, οὐδέν᾽ ἂν 
δέκοι (vel δέξαι) τριῶν Verrall οὐδ᾽ ἐλέγξε τα: πρὲν ὥν Margoliouth. 

ἐχπεσών pro πρὶν ὧν requirit Kennedy. 181. ὅς τ CG Haupt. 
ὑπειρέφυ Pleitner. 184. ἐπινεκέα Beckmann. — 185. αὔξεταε Pleit- 
ner. φρενῶν τορᾶν Karsten, φρενῶν coná» Verrall 187. τῷ πάϑει 
μάϑαν Canter, τῷ παϑεῖν μαϑεῖν Arnaldus. τὸν πάϑη μάϑος Schuetz, 
τὸν πάϑη pr Dutler. 187sq. τῷ »πάϑει μάϑος« ϑεῖναι 
M Schmidt. 188. £yov Stanley. 188sqq. ἔχειν ὕμνοις ἀν- 
τιαζέτω κέαρ" μνησιπήμων πόνος xaí τιν’ ἄχοντ᾽ ἔβησε σωφρονεῖν 
Metzger. 189. ἔσταχεν δ᾽ ὕπνῳ Hartung, ϑάσσει δ᾽ ἔν 4 

ὕπνῳ Karsten, zzáte: δ᾽ ἔν 0' ὕπνῳ προκάρδιος Pleitner, ἀντάδει 
δ᾽ ὕπνῳ Keck, στηρίζει δ᾽ ἄπνους olim W., ζεῖ δ᾽ ἐνστὰς ὕπνῳ 
MSchmidt, acte δ᾽ ἔν σφ᾽ (vel potius ἔνϑ᾽) ὕπνῳ O Ribbeck. ἀνϑ᾽ 
ὕπνου Emperius, xd» ὕπνῳ Enger. προχαρδίέοις Beckmann. 191. 
xs! Beckmann. xa? γὰρ ἄκοντος 70^ ἔσω φρόνιν MSchmidt. 
192. δαιμόνων δ᾽ ἐπούρισεν Keck, δαιμόνων δ᾽ ἔτ᾽ οὐχ ἄρος M Schmidt, 
δαιμόνων δ᾽ ἔφυ χάρις Maehly. (δήπου Bothe). βίαιος Turn., βε- 

βαίως Legrand, βέαια Schuetz, βιαία Hartung, βισιοῖ olim Paley, 

τάδ᾽ ἐστὶ Kennedy, βιατῶν Mettert. 1929sq. βιαίῳ. . ἡμένῳ 

Blomf. (βέβαιος ἕλμα Karsten). 195. ἀχαϊκῶν Turnebus. Ayatixàv 

expellit, supplens γαμαὲ βλέπεν, Keck, item, supplens ἐχαρτέρεε, 

Weil 196. o) τίεν Karsten, οὐ céve vel οὐ "cs Beckmann. οὔ 
τινα φέγεν vel οὔ τιν᾽ ἔῴψεγεν Blomf, οὔ τινα φέγεει C GHaupt, οὐ 
φέγειν ἔχων Metzger, οὐκ ἔτλα φέγειν Maehly. Scholium ad χαξ 
κων (cum spiritu aspero) refert Paley. 196sq. οὔτινα φέγεν 

προσπαίοις H Beck. 197. στόχοισι O Ribbeck. συμπνέοντ᾽ C G Haupt, 
συμπεσών Hartung. £uzetov . . συμπνέοντ᾽ Metzger. 199. ἀχα:- 
χὸς Vict. 

200. πόρον Karsten. παλιρροΐβδοις Franz (παλιρροέζοις mallet 
HL Ahrens), zaAqpotorc Schoemann. 204. βορεῶν ἄλαι Kar- 
sten, ῥοῶν σάλᾳ Keck. 904sqq. στρόβων (ἄλαε τε vel) ἄλαισι 
ναΐων πεισμάτων . . παλιμμήχκῃ δρόμον MSchmidt. 206. πολυ- 
μήχη (superser. παλιμ) f. πόρον ΘοΚ. τιϑεῖσαι ^mi Storch. — 206sq. 
πολυμήχη zpovoo . . τρέβϑον Karsten. 207. τρεβᾷ Blomf., cp:ga:- 
σιν Weil. 208. Ἄργεος Schuetz, Ἄογους Herm., Aoyéwv Lindau, 
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'"Apystew Franz, ἀνέρων HStadtmueller. Ἄρειον ἄνϑος e 
ἔπειτα xal Blomf. 209. ἄλλο {τὸ Schuetz. 2915. ἄναξ 
πρέσβυς τάδ᾽ Karsten. 218. δαίξω GC W Schneider. 219 sq. 
εέϑροις παρϑενοσφάγοισιν πατὴρ μεαίνων χέρας Fritzsche. 220. 

πέλας πατρῴους χέρας ῥεέϑροις (deleto βωμοῦ) Herm., χέρας za- 

τρῴους πέλας βωμοῦ ῥεέϑροις Franz, ϑυτὴρ πατρῴους χέρας ῥεέ- 
ὥροις Heimsoeth. πόροις πατρῴους Enger. πατρὸς χέρας Kennedy. 

πρὸ βωμοῦ Lindau, ἄγχε βωμοῦ MSehmidt. 291. τί τῶνδ᾽ 

ἄτερ M Schmidt. 299. μῶν λιπόναυς MSchmidt. πῶς; λιπόναυς 
νέωμα: Keck. λιπόναυς (025 Schuetz, φελόπαις Karsten. 2922 sq. 
ἀλλὰ τί; λειπόναυς μὴ ξυμμαχίας ἁμάρτω Metzger. 293. ξυμ- 

μαχίαςς 9" ἁμαρτών (ἁμάρτω Rauchenstein) olim Enger. 224. 
δ᾽ αὖ ϑυσίας Martin. 295. αὐδᾷ (pro ὀργᾷ) h (et Herm.), αὖ- 
τοὺς Butler, ὁρμᾷ olim Blomf, ἀρχᾷ olim Herm., "oye: Fritzsche. 

In scholio ϑεοπροπίῳ γὰρ Stanley. 995sq. ἀρχὰς περιόργως 
ἐπιϑυμεῖν Schuetz, ὀργαῖς περιόργοις ἐπιϑυμεῖν olim Bothe, ὀργᾷ 

περιόργῳ σφ᾽ ἐπιϑυμεῖν Bamberger, ὀργᾶν περιόργως Παναχαιοὺς 
aliquando Herm., E τήριον ὉΠ 109 ἐπιϑυμεῖν Hartung, ὀργᾷ περιορ- 

γῶς ἐπικύρειν ἨΙ, Ahrens, ὀργᾶν περιοργῶς (ἐπικούρους Kayser, 

ὑργᾶν περιοργῶς ἐπιϑύειν Weil, ἀλχτήριον ὀργᾶς, ἐπιϑυμεῖν JHH 

Schmidt. 995sqq. ὀργᾷ περιόργως ἐπιϑυμεῖ ἤρτεμες (i. e. "Apce- 
pig) vel ὀργᾷ περεόργως vc ἐπιϑυμεῖ ϑέμις Pearson, ὀργᾷν πε- 

ριόργως τ᾽ ἐπιϑυμεῖν ϑέμις Casaubonus, ἁγνὰ περιόργως ἐπιϑυμεῖ 

ἤρτεμις — Arnaldus. ὀργᾷ ptépyoc ἐπιϑυμεῖν θέμες οὐ παρεΐη 
OMüller, ὀδμᾶς περευργῶς ἐπιϑυμεῖ ϑεός. εὖ χγαρείη Karsten, ὀργᾶν 

περιόργως ζεἐπαρωγοὺς vel ἐπικούρουςΣ ϑέμις: εὖ ῥυεέῃ M Schmidt, 
ὀργᾷ" περιόργως δέ γ᾽ ἀπαυδᾷ θέμις: εὖ γὰρ εἴη Keck. 226. 
περιέργως Pauw. περιοργῶς ἐπιϑυμεῖν glossema videtur Aurato. dzo- 

ἩΠΑΣ Τὴ Legrand. 297. ϑέμις, οὐκ ἂν εἴη Rhode. ϑεμιτοῦ za- 
ps, Weil εὖ δ᾽ ἄρ᾽ e Arnaldus, εὖ γ᾽ ἂν εἴη Schuetz, εὖ γ᾽ ἄρ᾽ 
ἢ Martin, εἰ δ᾽ ἄρ᾽, εἴεν Schoemann, εἰ yào εἴη Todt, εὖ χυροίΐῃ 
Enger, οὐ γὰρ εἴη vel εἷλαρ εἴ) vel οὐ γὰρ εἶλαρ vel εὖ pus 
M Schmidt. 2929. δυσσεβοῦς Karsten. 930. $^ ὅϑεν Turn., 

τόϑ᾽ ἕν Schoene. 291. παντότολμον βροτῶν schol. legisse vide- 
tur Paleio. μὲν ἔγνω Arnaldus, ἐπέγνω MSchmidt. 231sq. 
(μὲν ἔγνων βροτοῖς Heath). 238. παρακοπὰ τάλαινα et 243 πε- 
pues? πέπλοισε Heimsoeth. 236. ἀρωγὸν Turn. ἀρωγὰ Stanley. 

938. λιτὰς διαὶ olim W. δὲ χεκλῃκότες Weil. In scholio ζωὴν 

πε 

2 a— 
£7 
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αὐτήν Abresch. 238sq. Aral δὲ xal κληδόνες πατρῷο: παρ᾽ o5- 
δέν: αἰῶνα Lowinski. 299. αἰῶνά τε Vossius, αἴαγμα Karsten, 
αἰδῶ τε Beckmann. παρϑένιόν τ’ Pearson, παρϑένειόν τ᾿ Elmsley. 
243. (παντὲ σϑένε: Schuetz, πανϑυμαδὸν H Voss). 244. zoovo- 
πεῖς Karsten. 246. φύλακας Schuetz, (φύλαξιν Butler), φυλακᾷ 

Blomfield. 248. βίᾳ γαλινῶν τ᾽’ ἄναυδος μὲν ἦν Pahle, βίᾳ yaAt- 
γῶν δ᾽ ἄναυδος μένε: Rauchenstein. γαλινοῦν Auratus. φ24856. 

χαλινῶν δ᾽ et βαφὰς ἐς h. 249. βαφᾶς . . ῥεούσας Keck. δὴ 
΄ς πέδον GO W Schneider. γέουσ᾽, ὧδ᾽ Herm., γέουσ᾽ ἅδ᾽ Kennedy. 

250. βαλοῦσ᾽ ἕχαστον Karsten, βάλ ὧν ἕχαστον HLAhrens. 
252. φιλοέκῳ MSchmidt. 258. πρέπουσά γ᾽ Pauw. πρέπουσ᾽ 
ὡς Burney, πρέπουσ᾽ &0' ὡς Weil, πρέπουσα ra ὡς Heusde. ὥσ- 

περ ἐν Scholefield. ὡς ἐν σφαγαῖς Schoemann. ὡς ἐν γραφαῖς de- 
let Ortmann, ἐν γραφαῖς expungit Nast. παρεννέπειν Karsten. 

254. ϑέλουσ᾽ ὅπως Stanley, ϑέλουσ᾽ ὅπᾳ anonymus. 256. ἔμ:- 
χϑεν Herm., ἅμ᾽ ἦλϑον Lindau, ἔθλεφεν HL Ahrens, ἐπῆλϑεν Wiese- 
ler, ἐμέλπεϑ᾽ vel ἐμέλφαϑ᾽ Karsten, ἔϑελξεν A Ludwig, PIER 

et ἀταύρωπος Meineke. 4g olim Herm., αὐδάν Franz, abcà 

Wieseler. 2517. τριτόσπονδος Beckmann. εὐπότμαν Herm., 
εὔποτμόν 7 Elmsley, εὐπότμων Bothe. εὔποτμον delevit H L Ahrens. 
95'"75sq. πριτόσπονδον εὐστομεῖν αἰῶνα φίλως ἑτοίμα MSchmidt. 
258. ἀγῶνα Pauw, “ἴδωνα HL Ahrens. 259. οἷδά γ᾽ Schuetz. 
261. δίκᾳ Elmsley. λαϑοῦσιν (olim δέκαν δὲ τοῖς μὲν πατοῦσιν) 

A Matthiae. 262 sqq. ἐπιρρέπε: τὸ μέλλον. τὸ προκλύειν δ᾽ ἤλυ- 
σιν προχαιρέτω Herm., ἐπιρρέπε: τὸ μέλλον: τὸ δὲ προκλύειν, T, λύ- 
σις. προχαιρέτω Bothe, ἐπιρρέπε: τὸ μέλλον" {6 δ᾽ ἐκφυγεῖν oí do- 

χῶνΣ προχαιρέτω Dindorf. 968:α. τὸ μέλλον ὃ 
vorz' ἂν T; λύσις χκτξ. Pearson, τὸ μέλλον δ᾽, ἐπεὶ 
σις. προχαιρέτω Elmsley, τὸ μέλλον" τὸ δὲ προκλύειν προστένειν 

ἐπεὶ γένοιτ᾽ ἂν κλύοις, προχαιρέτω Lachmann, τὸ μέλλον, ἐπεὲ γέ- 

vorz ἂν λύσις, προχαιρέτω Boissonade, τὸ μέλλον δὲ προχλύειν vel 
^A» 3 & προχλύειν τὸ μέλλον κτξ. Dobree, τὸ μέλλον δ᾽, ἐπεὶ γένοιτ᾽ 

τες ? zs 
ἐπεί 09 γε- 

? 

΄ ^ , 
οὐ γένοιτ᾽ ἂν λύ- 

Ὶ 
ς $2 

* 5 

ἂν TÀU0!C, προχαιρέτω Scholefield, τὸ προκλύειν δ᾽, ἢ λύσις, προχαι- 

ρέτω Lindau, τὸ μέλλον δ᾽, ὅπᾳ γένοιτ᾽ àv, κλύειν προχαιρέτω 
M » Y ΜΆ τ ΄ ΄ L ' 

Franz, τὸ μέλλον δὲ προχλύειν, ἡ γένοιτο, χαιρέτω olim Enger, τὸ 
μέλλον δ᾽ ὅπα γένοιτ᾽ ἂν κλύειν πρὸ γαιρέτω Karsten, τὸ μέλλον 
δὲ προχλύειν πρὶν γένοιτο χαιρέτω Hartung, τὸ μέλλον: τὸ mpo- 

κλύειν πρὶν γένοιτο χαιρέτω Heimsoeth, τὸ μέλλον: τὸ δ᾽ ἂν κλύοις" 
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προχλύειν προχαιρέτω Merkel, τὸ μέλλον δὲ πρὶν γενέσϑαι κλύειν npo- 

χαιρέτω H Beck. τὸ προκλύειν προχαςφέτω (ceteris deletis) Nast. 
203sqq. ó μέλλων δ᾽ ἐπεὶ γένηται κλέος, npoyatpécwo: ico» δὲ τὸν 
προστένειν Margoliouth. 264. ἀνηλύοις Ald., ἂν ἡ λύσις Turn., ἂν 

ἤλυσις Auratus, 7 ̓ ᾽λυξις Arnaldus, ἂν ἔκλυσις C GHaupt, ἄν, εἰ 
κλύοις Campbell ^ 266. σύναρϑρον ἀῦταῖς fh, ξύναρϑρον (μάταις 

vel) ἄταις Schuetz, σύνωρον ἄταις HLAhrens, σύνϑροον ἀυταῖς 
GCWSehneider, σὺν ὄοϑρου αὐγαῖς Hartung, συναυγὲς ὄρϑρῳ 
Karsten, μάταις σύνωρον Keck, ϑροοῦν τ᾿ vel συνόν τ᾽ ἀυταῖς 
Maehly, σύνωρον αὐδαῖς Beckmann, σύνορτον αὐδαῖς Heusde. αὐτᾷ 
Elmsley. 267. τελοῖτο Burges. εὖ πρᾶξις Lobeck, ἔχπραξες 

Meineke, εὖ βάξις Metzger, & πρᾶξις O Hense. 267sq. τού- 

cototy ὡς "Aníac ϑέλει τόδ᾽ ἀγχιστα γαίας (vocabulo εὔπραξιες de- 

leto) HLAhrens. εὐπραξίαις ϑύειν (postea μέλειν) τόδ᾽ ὙΥ61], εὐ- 
πραξέαις μέλειν τόδ᾽ Maehly. 968. εὔπιστον Schoemann, ἀρχη- 
γὸν Meineke, ἄσχιστον Dindorf, (ἀγχέϑεον Herwerden). 274. 

νεαγγέλοεσιν Karsten. 975. λέγοις ἂν Karsten. οὐ δὲ Thiersch. 
(οὐδὲ σιγῶσα φϑονοῖς Karsten). 977. γένοιτ᾽ ἂν Schuetz. 
280. in scholio μῇ πως Paley, fort. μή που. 282. γαρᾷ.. 
ἐκχκαλούμενον Karsten. δάκρυ᾽ Is. Vossius. 984. τί δ᾽ àp Au- 
ratus, τὲ γὰρ Abresch. τέ γὰρ τὸ πιστόν; ἔστε Prien, τέ γάρ; τὶ 
πιστόν HL Ahrens. — 986. εὐπεϑὴς olim Dlomf. λέγεις Stanley. — 287. 

λάκοιμε Karsten. 988. ἐπίαινεν C GHaupt, ἐπέαλεν HL Ahrens. 

εὔπτερος Turn. τίς ὄρνις ἄπτερος: Keck. ἄπτερος φάσις olim 

Enger. 290. πόσου Karsten. γρόνου δὲ zoíoo Weil. 292. 
ἀγγέλλων Stanley, ἀγγελῶν Abresch. τές εἰς τόδ᾽ ἐξέκοιτ᾽ .. τάχους 

Naber. 294. δὲ ρρυχκτῷ HLAhrens. ὑπαγγάρου πυρός Bothe. 

995sq. λέπας  {εὐϑὺς» προσαιϑρίξουσα πόμπιμον φλόγα (vide 
ad v. 313). | “ήμνου μέγαν δὲ HL Ahrens. 296. /[zuvou, npooc- 
αιϑρέξουσα πόμπιμον φλόγα, πεύκης" μέγαν δὲ Heimsoeth (scholium 
μεγίστη πεύχῃ ἃ v. 999 ad 296 referens) Αηΐθ 298 duos versus 

&ccouca δ᾽ ἐξέλαμψεν ἀστραπῆς δέκην πεύχῃ προσαιϑρέζουσα nóp- 
πιμον φλόγα (vide ad v. 313) excidisse putat Weil. 298. ὑπερ- 
τελεῖ Blomfield, ὑπερτενής Weil. φωτίσαι Musgr. ὥστ ἐνώτισεν 

Butler, ὡς ἐνώτισεν Karsten. 299. ἐσχὺν marg. Askewi, ἐχϑῦς 
HLAhrenrs, ἔσχεε Thiersch, πεύχῃ Enger. ἐσχὺν . . προήνυσεν 

Campbell. παρεῖτ᾽ οὐ λαμπάδος Wieseler. πρὸς ἐχδοχὴν Pearson, 
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προσήνυσεν Elmsley, προηλάϑῃ Schoemann, προσήλατο Maehly. In 
scholio μεγέστῃη ad ὑπερτελής 298 refert Paley. 999sq. πρὸς 
ἐχδοχήν. πεύχης Schuetz. 999sqq. τὸ γρυσοφεγγὲς ὥς τις 

ἥλιος φάος ] ἰσχὺς .. ἡδονὴν | ἄφαρ παρηγγάρευσε Meineke. Post 
299 lacunam statuit Paley. 

300 ἐπέτετο olim Weil, ὡρμᾶτο vel ἔϑρωσχε (πεύχῃ ex inter- 
pretatione repetens) L Schmidt, ἐπέσυτο Keck, πέμπουσα Heim- 

soeth, πέμπε: τὸ Enger, σπουδῇ τὸ Maehly, ξεν τὸ Davies, πρού- 
χείτο Kennedy. 901. παρηγγάρευσε (et 300 πεύχῃ) Bamberger, 
παρηγγύησε Heimsoeth. μάκιστον Σχοπᾷ Wakefield. σχοπαῖς Turn., 
σχοποῖς Schuetz, σχοπῷ Merm. Post 301 supplet ἥκες προσαιϑρέξ 

ξουσα πόμπιμον φλόγα (vide ad v. 313) Heusde. 302. ἀφρα- 
δμόνως Pearson. 302sq. οὗ δ᾽ .. ἔμελλον . . νικώμενοι παρῆ- 
xa» Schuetz. 909. zpozxs» Keck. ἀγγάρου Blomf. 308. 
οὐδέ m πω Martin, οὐδέ πως Thiersch, οὐδέ που Hartung. 909. 

E πεδίον Ὠρωποῦ Turn. 919. φάος δὲ τηλέπρεπτον Keck. 318. 
gie ἄγγελον δαέουσα olim Karsten). φρουρὰ προσαιθρίξουσα 

πόμπιμον φλόγα, ᾷσσουσα δ᾽ ἐξέλαμψεν ἀστραπῆς δέκην ex Ael. V. 

H. XIII 1 (vide supra ad v. 820) Meineke. 314. ἔσκηφεν ϑο- 
ρόν Karsten. 315. οὔρους τ᾿ Keck. 916. ὠτρύνεϑ᾽ ἑσμὸν 
Karsten. ὥτρυνε μεῖον μὴ χαρίξεσϑαι olim Weil. ϑεσμὸν μὴ zapt- 
ἔξεσϑαι βραχύν Keck. ϑεσμοὺς μὴ χατ τέζεσϑαε olim Weil. δὴ χαρέ 

ξεσϑαι h, μοι χαρέζεσϑαι vel μὴ χρονέζεσϑαι Casaubonus, wv zapt- 

ζεσϑας Vossius, μεταχαρίζεσϑαι Spanheim, ὙΠ, ἕζεσϑαι Stanley, 

μὴ σκαρέζεσϑαι Pauw, μὴ χατίζεσϑαι Heath, μὴ παρέεσϑαε vel μὴ 
παραιτεῖσϑα: Musgr., μὴ ᾿ϑερέζεσϑαι Lachmann, μηχαρέζεσϑαι Wel- 

lauer, ἀγγαρίζεσϑαι Bergk, μὴ καϑέζεσθϑαι Wieseler, μὴ παρέζεσϑαε, 
postea μὴ χαλίζεσϑαι HLAhrens, μὴ ῥαχέζεσϑαι Dind., μὴ εὐχερέ 
ζεσϑαε olim Weil, μὴ οὐ 1 ζεσϑαι vel μὴ ἀχαρίζεσϑαι (debebat 
μὴ ἀχαριστῆσα!) Meineke, μὴ ἢ ἀρορίξεσθαι Heimsoeth. μῆχαρ ἄξεσϑαι 

πυρός, postea δὲς γαρέζεσϑαι τόσον MSchmidt. (μὴ μεγαέρειν μοι 

Davies). ἑσμὸν μὴ ἀφανέζεσϑαι Lowinski. 917. ἀναδαΐοντες 
Ahlwardt. 318. τοῦ pro xai Franz, roc Karsten. 919. χά- 
τοπτρὸον πρῶϑ᾽ Wieseler. ὑπερβάλλων Scaliger, ὑπερβάλλει Pear- 
son, ὑπερβάλλοντα πρὸς, deleto v. 820, Gilbert. 319 5sq. ὑπερ- 

βάλλει πρόσω φλέγουσα (sic iam Bredow) x47 ἔσκηφεν, ἔστ᾽ dg 
xero Schuetz, ὑπερβάλλων πρόσω φλέγουσαν sic enu Hartung, 
ὑπερβλήδην σέλᾳ φλέγουσα σῖγ᾽ ἔσχκηφεν εὖτ᾽ ἀφέκετο M Schmidt, 
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ὑπερβάλλει... φλέγουσ᾽ ἄνω τ᾽ ἔσχηφεν. εἶτ᾽ ἀφέκετο Kennedy. 
Post 319 versum intercidisse putat Blomfield. 320. φλέγουσιν 

Jacob, φέγγουσαν Wakefield. (φλέγουσαν: sica σκήφας εἰσαςρίκετ 
Auratus), φλέγουσαν᾽ εἶτ᾿ ἔσκηφεν, ἔστ᾽ ἀφέκετο Stanley, φλέγου- 
cav, ἔστ᾽ ἔσκηφεν, εὖτ᾽ ἀφέκετο Herm., φλέγουσαν᾽ εὖ τ᾽ ἔσχη- 
Qs», εὖ τ᾿ ἀφίχετο Bothe, φλέγουσαν díz! ἔσκηφεν κτέ. Hartung, 

΄ .λ NP] M Y P] , . 37 ) 

φλέγουσα δὰς δ᾽ ἔσχηφεν, ἔστ᾽ ἀφίχετο Rauchenstein, φλύουσ 
» P e P4 τ ἊΣ P4 - , JS e τ ze. »v 32. 

ἂν εἶτ ἔσχκηφεν, ἔστ᾽ ἀφέκετο HL Ahrens, φέγγουσαν αἴγλην ἥξεν, 
Δ ἔστ᾽ ἀφίκετο Keck. 7 τ᾽ ἔσχκηφεν. postea 7 δ᾽ ἔσχηψεν Weil, 

οὐδ᾽ ἔσχηφεν anonymus. 393. ᾿Ιδαίου πατρός Karsten. 994. 
δρόμοι olim Weil, vouo/ Lowinski. 325. ἄλλοι Stanley, ἄλλον 

HLAhrens, ἄλλου Enger. παρ᾽ ἄλλος ἄλλου 611. τηρούμενοε 
Vossius. (διαδοχὰς κληρούμενο: repudiat Karsten). 325. 326 per- 

mutat Davies. 326. γὠ τελευταῖος Schuetz. Versum delet 

Maehly. 9247. τοιοῦτο Vict. τοιοῦτο τέχμαρ olim Dind. 

329. μὲν αὐτίκ᾽ Karsten, μεταῦϑες Heimsoeth. Hoc versu deleto 

363— 66 huc transfert Herwerden. 991. ὡς λέγεις. πάλιν 

vel εἰ λέγοις πάλιν Blomf., οὃς λέγεις πάλαι Karsten. Inter 331 
et 332 lacunam statuit Welcker. 333. βοὴν δ᾽ GO W Schnei- 
der. ῥβόημα μικτὸν Hartung. ἄμμεχτον olim Karsten. 334. 

ὄξος δ᾽ Hartung. ἀλειράρ τ᾿ Pearson. 935. (φίλα Aura- 

tus). xo) φέλω margo Mitford. οὐ φίλως προσεμβλέποις Karsten, 

οὐ φέλως προσόντ᾽ ἴδοις Maehly. 996. ὡς τῶν Maehly. 998. 

πεπτωχότων Auratus. 999. in scholio οὐ delet Lobeck. Post 

339 supplet πατέρων yovaixec, νυμφίων νεάνιδες Keck. 339 sq. 
τέχνων φυταλμέων, παῖδες γέροντες HL Ahrens. 940. zo:0eg, 

γέροντες Auratus, παῖδες γέροντές τ᾿ Bamberger, παῖδες τεκόντων 

Herm., παῖδες γυναῖχες Schwerdt, παῖδες γερόντων τ᾿ anonymus 
(V.), παέδων γερόντων Karsten, πέδας στενόντων vel potius πέδοι 

γερόντων M Schmidt. 343. νήστις Pearson. νήστεις τε et 346 
£y τ᾿ Weil. ἂν £yp Wunder, ὧν γέμει Frey. ὧν ἀχεῖ πόλις vel ὡς 
ἑλεπτόλεις ΜΙ Βομπηαι. ἔχε: χόν:ς Karsten. 847. νεύουσιν Scali- 
ger. τῶν δ᾽ Stanley, τῶν δ᾽ Schuetz. 948. ὧδ᾽ εὐδαίμονες Pear- 
son, ὦ δυσδαΐμονες J Vossius, oí δυσδαέμονες Abresch, ὡς δὲ 0a 

μονες olim, postea ὡς δ᾽ ἀλήμονες vel ὡς δ᾽ 
δ᾽ δμαΐμονες Orell, ὡς δυσδαΐίμονες Wellauer, ὥστ᾽ εὐδαέμονες 
Halm, ὥστ᾽ ἀδείμονες Todt, ὡς δ᾽ αὐϑαέμονες olim Enger, ὧν 

δυσδαΐίμονες HL Ahrens, ὡς δ᾽ ἐν εὐδίᾳ Heimsoeth, ὡς αὐτόχϑονες 

ἀδείμονες Herm., ὡς 
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Keck, οὐ δυσαύλιοε Pahle, ὥστ᾽ ἀπήμονες Maehly, à» δὲ δεμνέοις 
M Schmidt. 948sq. ὡς εὐδαίμονες" ἀφύλακτον nescio quis. 

351 delet H Wolf. 352. οὐκ ἂν HLAhrens. ox ἀνϑελόντες 

Hartung, οὐχ ἀνελόντες Keck, ἑλόντες οὐκ à» M Schmidt, qui olim 
ἑλόντες ex interpretatione repetebat. (ἀναλωϑεῖεν Ahlwardt), ἀνὅ- 

αλῷεν Blomf. 353. τις μόγερος Maehly. ἐμπέσῃ Fuhr, 
ἐμπέτνο: Franz. 354. ποϑεῖν Vict. 356. διαύλῳ Pauw. 

356 post 857 et 358 post 359 ponit, τεύχος 359 scribens, HL 

Ahrens (ϑεοῖσε.. | κάμψαε.. πάλιν | γένοιτ᾽ .. τεύχοι καχὰ | ἐγρη- 
γορὺς). 357. ϑεοῖς δ᾽ οὐχ ἀναμπλάκητος Canter, ϑεοῖσε δ᾽ 
ἀμπλάκητος Stanley, ϑεοῖς δ᾽ ποτ τς margo Ask, ϑεοῖς δ᾽ 

dv ἀμπλάκητος Abresch, ϑεοῖς δ᾽ ἂν ἀμπλάκητος Pauw, ϑεοῖς δ᾽ 
ἂν, ἀπλάκητος Porson, ϑεοῖς δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπλάκητος Bamberger, ϑεοῖς 
γὰρ ἀμπλάκητος MSchmidt. ἀναπλάχητος Blomf. 9868. παρήγορον 

olim Kirchhoff. ^ 359. παύσαιτ᾽ ἄν ALudwig. ϑέλοιμ᾽ ἄν... τεύχοι 
3 κακά Heimsoeth, u£vorz ἄν, εἰ mp. πῃ τεύχοι κακά O Hense. fort. 

» ? » ΄ » ^ - » ὄνο:τ᾽ ἄν. --- γένοιτ᾽ ἂν M UPS ὀλέϑριον νοωγρόροις "pU x&t 

xvi. Keck. εἰς moóozat ὃ μὴ τύχοι Kayser. μὲν τεύχο! Jacob, πῇ 
΄ τ ΣΤ s N τεύχο: Enger. μὴ ἁμάρτοι κακά Davies. 360. τοιαῦτά τἂν. 

κλύοις Blomf. 362. πολλῶν γ᾽ ἂν Heath, ἁπλῶν γὰρ olim Bothe. 

πολλῶν γὰρ ἄϑλων Schneidewin. τῇδ᾽ ὄνησιν Heimsoeth, τήνδ᾽ ἂν 

ἧσιν Pahle. szÀov ἄν, versum post 354 reponens, Keck, εἶχον ἄν 

Maehly, εὔχομαι Herwerden. 363. ἐμφρόνως Spanheim. 365. 
προσειπεῖν αὖ Paley. 967--78 tria systemata tribus ordinibus 
chori tribuit Christ. 3675qq. φιλία | κόσμων χτεάτειρ᾽, ἦτ᾽ ἐπὶ 

Τροίας | ἔβαλες πύργοις, ὡς μήτε μέγαν | μήτ᾽ οὖν νεαρόν τιν᾽ ὑπερ- 

τελέσα: | γάγγαμον ac je παναλώτου Ri. Klotz. 368. μεγάλων 

κόσμων {τούτων κτεάτειρ᾽ Meath. μεγάλων (Ἄργει Schuetz. 

370 sq. (μγτε γέρων . . τις Karsten), μὴ γενέταν μήτ᾽ οὖν ὀάρων 
MSchmidt. 871. νεαρόν Keck. ὕπερϑ᾽ ἐλάσαε Pearson. 372. 
μέγα δουλείας delet Schuetz . Aa δουλείας Keck. μέγα δουλείας 
δειλαιοτάτας, 869—'73 — 374—'18 statuens, Reisig. 9183. πανά- 

λωτὸν Pearson. Fort. ἄτην πανάλωτον, quamquam ex Aeschylo 

γάγγαμον ἄτης παναλώτου affert Poll. X 132. 974. μεγάλ᾽ αἷ 

δοῦμας (vel αὐδῶμα!) Karsten. 976. τείαντα Auratus. τείναντα 

πάλιν blomf. 377. ὑπέραστρον Auratus, ὑπεράκρως Bothe, ὑπὲρ, 
ἄστρων vel ὑπεραίρων Blomf., ὑπὲρ ἄκρων Wieseler, ὑπὲρ αἶσαν 

Hartung, ὑστερόπουν anonymus, ὑπὲρ ὥραν olim Enger, ὑπὲρ ἄσσον 
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Karsten, ὑπὲρ ἀχμῶν, postea ὑπερᾷσσον Weil, ὑπεραῖρον Enger, 
ὑπὲρ ἄστρον Heusde, αὖτε πέρα O Hense. 978. σχήφη βέλος 
ἠλιϑιῶσαν Porson, σχήψῃ βέλος ἤἥλιϑα ϑεῖον Burges. ἠλιϑιεοῦν Do- 
bree. σχεδάσειεν olim Bothe. 379. hoc et reliqua stasima hemi- 

choriis tribuunt Muff et Metzger. 979. ἔχεν ἂν εἴποις Enger, 

ἔχεις ἀνειπεῖν Schwerdt, ἔγοντ᾽ ἂν εἴποιεν MSchmidt, ἔχειν ve εἴποις 
Maehly, ἔχουσιν εἴπως (vel εἴπῃ vel εἴπερ) Merkel, ὅπου ἔστ᾽ ἄνει- 
πεῖν Metzger. 87954ᾳ. ἔγουσιν" εἰπεῖν πάρεστι τοῦτο κἀξιχνεῦ- 
ca. Blomfield, ἔχουσιν: εἰπεῖν... τοῦτό τ’ ἐξιγνεῦσαι Boissonade, 
ἔχειν νιν εἰπεῖν πάρεστιν, τοῦτο δ᾽ ἐξιχνεῦσα: O Hense. 9380. πά- 
ρεστέ που τόδ᾽ HLAhrens, πάρεστέν τοι τόδ᾽ ἹΚαγβίθη, πάρεστι 
τοῦτο δ᾽ Enger, πάρεστιν τοῦτ᾽ ἔμ᾽ Merkel ἐξιχνεῦσαντ᾽ Musgr., 

ἐξιχνεῦσαξ τ᾿ Kennedy. 381. ὡς πράξεν Arnaldus, ὡς ἔπραξ᾽ 

Stanley, ὡς ἔπραξαν Boissonade, ἔπραξαν Franz. ἔπραξαν ὡς ἔχρα- 

va» olim Enger, ὡς ἦρξεν, ὡς ἔκρανεν Karsten, ἔπραξεν ἕως ἔχρα- 
vs» HLAhrens, ἔπραξαν ὡς ἔχριναν Davies, τὸ ϑεῖον ὡς ἔχρανεν 
O Hense. 383. dó/xo» LSchmidt. ἄϑεκτον γέρας Keck, ἀϑέ 

xcov ϑέμις Maehly. 985. ἐγγόνοις Scaliger, γ᾽ ἔγγονος Heath, 
ἐς γόνους Lachmann, ἔγγονος Fuhr, ἐγκρατὴς JOSchmitt, ἐντό- 
νως ALudwig, ἐν δόμοις Storch, δ᾽ ἐν πόνοις wel δὴ πόνοις 

Weil. 3850sq. πεφύσηται δ᾽ ὃ νοῦς ἀτολμήτῳ ϑράσε: olim 
Weil δεδάμνηταε δ᾽ ὃ νοῦς Maehly. ἐγγόνοις ἀτόλμητον Stan- 

ley, ἔχγονος ἀτολμήτων Blomfield, ἐκ γένους ἀτολμήτων Boissonade, 
ἐχγόνοις ἀτολμήτως Bothe. ἔκγονος ἀτολμήτων ἀρὰ Bamberger, 
ἐγγὺς οὖσ᾽ ἀτολμήτων ἀρά Schoemann, ἐγκόνως ἀτολμήτῳ βάρει 

HLAhrens, ἐχγόνοις ἀτολμήτων Ἄρης Fritzsche, ἐκτένουσα τόλμη 
τῶν "Aor Hartung, ἐγγενὴς ἀτολμήτων Ἄρης Karsten, ἔγγυος dcoA- 
μήτως Ἄρης Schwerdt, ἐγχονοῦσα τόλμα τὰν ἀρὰν, postea ἐγκόνως 
ἀτολμήτων ἔρως MSchmidt, ἔχγον᾽ ὡς ἀτολμήτων ἄχη Metzger, 
ἜΝ T ΄ -— y . - ΄ 
ἔργον οὖσα τόλμη τῶν Ἄρη Margoliouth. 385sqq. πέφαντα: δὴ 

᾿χτενεῖς ἀτολμήτῳ ϑράσει πνεόντων μεῖζον... βέλτιστον, ἐστοῦν 
em, er ω ΄ γ ΄ , ΄ * ἀπήμαντον wore καταρχεῖν xvé. Keck, πέφανται δ᾽ ἐγκόνως ἀτολ- 
LEE v EAE. E Ὁ ε ΡΣ » ΄ » 

μήτων ἔρως πνέων cot μεῖζον. . ὑπὲρ τὰ βέλτιστ᾽ ἀπήμαντον εὔ- 
cota» ὥστ᾽ ἀπαρχέσειεν... λαχόντος M Schmidt. 986. ἀτολμήτων 

ἐρᾶν Conradt. 987. μείζον᾽ (et 386 ἀτόλμητον) Auratus. δέκατον 

Vossius. 388. φλυόντων (vel γλιόντων) Stephanus. 388 sq. 

ὑπέρ, φεῦ, ὑπὲρ τὸ Pauw. 989. ἢ που τὸ βέλτιστόν ἐστιν τἀπή- 

μᾶντον Schuetz, ὑπὲρ τὸ βέλτιστόν ἐστ᾽, οὐδ᾽ ἀπήμαντον Blomfield, 
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ὅπερ τὸ (τι Schneidewin) βέλτιστον: ἔστω x-é. Herm., ὅπερ τὸ βέλ- 

τιστόν ἐσδ᾽ ὧδ᾽ ἀπήμαντον. ὥστε Fritzsche. μέτρον τὸ βέλτιστον 

Weil, μὴ γὰρ τὸ βέλτιστον HL Ahrens. ἐπεὲ τὸ βέλτιστόν ἐσϑ᾽, ὧδ᾽ 
ἀπήμαντον Todt. ὑπέρτατον μὲν τόδ᾽ Metzger. Verbis ὑπὲρ τὸ βέλ- 
τίστον deletis {βίου τὸ μὴ λαμπρὸν» ἐστώ τε Maehly. 9389 sq. 
ἔστω δ᾽ ἄπημον τόσον ὥστ᾽ ἀπαρχεῖν Hartung. 390. ὥστε μ᾽ 
dzapxsiy Auratus, ὥστ᾽ ἂν ἀπαρκεῖν Weil. 391. λαχόντι Aura- 
tus, ἔγοντε Hartung. 9892. οὐκ ἔστιν γὰρ Butler. Versum 
post 393 pomi Heath. 302 sqq. πλούτου yàp τίς ἔπαλξις φωτὶ 
πρὸς κόρον ἔξω λαχτίζοντε xz. Kennedy, οὐ γὰρ πρὸς κόρον ἀν- 

δρὸς πλοῦτός ἐστιν ἔπαλξις" λακτίσας δὲ πέτνεε Δέκας βωμὸν εἰς 

ἀφάνειαν Metzger. 994. λαχτίσαντι μάταν Keck, Aaxctaavct 

λίαν Heusde. 396. (βιοτᾷ Merkel). βιᾶται δὴ τάλαινα Keck. 
997. (ἀπρόβουλος παῖς Auratus), πρόβουλος, παῖς Karsten. προόβου- 
Àog παῖς ἄτρεπτος Rauchenstein. ἄφερτον ἄταν Heath. πρόδουλον, 

ἄτας ἀφέρτου τοχεύς Metzger. 998. ἄγος Auratus. ἄγος δὲ 

παμμάταιον οὐχ ἐχρύφϑη Schuetz. οὐ χέχρυπται Metzger. 999. 
φώς Schuetz. αἰνολαμπὲς σέλας Auratus. σῴου- Musgr., σίνις 
Karsten, zoe HL Ahrens, γάνος M Schmidt. 

400 post 401 collocat Metzger. 401. τριβϑᾷ Blomf. τρέ- 
goto: καὶ Karsten. 402. μελαμπαγοῦς Schuetz. ^ 403sq. δικαίω- 
ϑεὶς àvzp* διώχε: O Hense. 404. πτανόν τιν’ Turn. πετεινὸν 

Stanley. 404sq. διώχων .. ἔϑηκ᾽ ἃ ἄφερτον Metzger. 405. 
ἄφερτον ἀνϑείς HL Ahrens, ϑεὶς ἄφερτον Wilamowitz. 406. ἐτᾶν 
M Schmidt. 406sq. ϑεῶν τῶνδ᾽ ἐπέστροφος, τὸν δὲ Karsten. 

407. ἐπίστροφος Heath. τὸν δ᾽ ἐπίστροφον τούτων Blomf., τὸν δ᾽ 

ἐπίστροφον τῶν Klausen, τῶνδε τ περέστροφον δὲ Hartung, τὸν δ᾽ 
2 ΄ T^ Ti 1 b Ὁ . ' NRI 

ἐπίστροφον οἷδμα Weil, τὸν δὲ cov En ΒΕ ποθὴ Fritzsche, τὸν ὃ 

ἐπ ἐστρόφον τόνδε Schwerdt, (τὸν πρὸ τῶν δ᾽ ἐπίστρεπτον Metzger), 
^? τῶν δ᾽ ἐπίστροφος ὀργή O Ribbeck, τὸν δ᾽ ézíozpogov ὧδε O Hense. 

407sq. τῶνδ᾽ ἀνδρ᾽ ἄδικον Butler. 408. φῶτα Jdíx« Blomf. 

409. οἷα Heusde. 411. ἤκισε Metzger. 414. τε xal λογχέ 
μους κλόνους ναυβάτας 8 CIS τε xai κλόνους λογχέμους ναυβά- 

τας δ᾽ Enger, κλόνους διλόγχους τε xai M Schmidt. 415. ᾽Ιλίου 

Blomf. 416. βεβάκε: Keck. 416sq. ἄτλητ᾽ ἀντλᾶσα διὰ πυ- 
λᾶν βέβαχε ῥίμφα ἢ d 417. ἄτλατα Dind. πουλὺ δ᾽ ἔστε- 

γον Arnaldus, πολὺ δ᾽ ἐπέστενον olim Bothe, πρὸ πολὺ δ᾽ ἔστενον 

G C W Schneider. 418. τάδ᾽ vel τόνδ᾽ ἐννέποντες δόμον Auratus. 
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τότ᾽ Franz. δόμῳ olim Bothe. τόδ᾽ ἐννοοῦντες Weil ϑεῶν zpo- 
φῆται Weyrauch. 419. ἰὼ τέγος καὶ πρόμοι SINUIMERUN Keck. 

420. -o/3o. Pahle. φυγάνορες Karsten. 421. σιγῶσ᾽  Auratus, 
σιγᾷς i. e. otyatc Abresch, (σινὰς vel μοιγὰς vel gore Musgr.) 
σιγῶν Fuhr. ey! ἄτιμος ἀλλ᾽ ἀλοίδορος Schuetz. σῖγά τ᾽ ἄτιμος 

Tafel, σιγὰς ἀλήστους ἀλοιδόρους 1 CSchmitt. zv τίμος Spanheim. 
491sq. σιγαῖς, ἄτιμος, ἀλοίδορος, ἄδιστος, αὖ σφε μένων ἰδεῖν Bois- 

sonade, o7y' ἐς ἀτίμους, ἀλοίδορος, ἄδιστος, ἀφεμένων, ἰδεῖν Bothe, 
σιγὰς ἀτίμους ἀλοιθόρους αἴσχιστ᾽ (ἄλγιστ᾽ Enger) ἀφειμένων δεῖν 

(olim ἄτεμος, ἀλοΐδορος, ἄληστος ἀφεμένων ἰδεῖν) Herm., σεγὰς ἀτέ 

μους ἀλοιδόρους ἄδιστος ἀμφέπων ἰδεῖν Bamberger, σιγῶσ᾽ ἀτέμως 
ἀκοιτόρων ἄδιστος εἰκόνων ἐδεῖν Martung, σῖγ᾽ ἀτέμως ἄλᾳ δόμους 

αἴσχεστ᾽ ἀφειμένους ἰδεῖν Schoemann, σιγᾷς ἀἄτιμός τ’ ἀλοίδορος 
ἄλαστος ἀφεμένων ἐθεῖν Naegelsbach, σιγὰς ἀτέμους ἀλοιδόρους αἴ 
στους égT enin ἐδεῖν Karsten, τᾷδ᾽ (vel 077") ἀτιμίας ἀλοιδόρους 

σιγάς $' ΠΡ nens ἐδεῖν Fritzsehi, σιγὰς ἀτίμους ἀλοιδόρους ἄδεστ᾽ 
ἀφειμένων ἰδεῖν Todt, σιγὰς ἀτέμως ἀλοιδόρως ἄστους ἀφημένων 

Dind., σῖγ᾽, ἄτειν᾽ ἀλοιδόρως ἅδιστα, φεῦ, μένων ἰδεῖν HL Ahrens, 

σῖγά τις ἄμεμπτ᾽, ἀλοιδόρως ἄδιστα, ded μένων ᾿δεῖν, postea o7" 
ἀμώμως ἀλοιδόρως ἄδιστα. φεῦ, στένων ἐδεῖν Well σιγὰς abopouc 

ἀλοιδόρους ἀπίστως ἀφειμένων ἰδεῖν Schwerdt, oz, ἄτιμος ἀλλ᾽ 

ἀλοίδορος, ἄλγιστ᾽ ἀφειμένων ἰδών Paley, σῆγ᾽ ὡς ἄτιμος ἀλοίδορος 

ἅδιστος ὡς ἀφειμένων ἰδεῖν Ahlbory, σιγαῖς ἀμώμοις ἀλοιδόροισιν 

ἄδιστος ἐφεμένων ἰδεῖν Keck. τὰν oy? ἀτέμως ἀλοιδόρως GO 

ἀφιγμέναν ἐδεῖν Μ Schmidt, (σῖγας, ἀτόμους ἀλοίδορος, ἄληστος ἀφε- 
μένων ἰδεῖν Ortmann), σιγαῖς dctofisig ἀλοιδόροισιν ἄδιστ᾽ ἐραμένων 

ἐδεῖν Maehly, σιγᾷς ἀτίμως ἀλοιδόρως ἄδιστ᾽ ἀδημονῶν ἰδεῖν Davies, 

σῖγ᾽ ἄτιμος ὡς ἀλοίδορος δ᾽ ἄδιστ᾽ ἀφαιρεϑεὶς ἰδεῖν Kennedy, ozy 
ἄτιμα λέκτρ᾽ ἀκοΐτεος κάλλιστ᾽ ἀφειμέν᾽ εἰσιδεῖν Metzger. 422. 
ἄδιστος ἀφεμέναν ἰδεῖν Legrand, (ἀδέστονος vel ἄδιστος vel) ἄλγι- 
στὸος ἀφεμέναν ἰδών Schuetz. ἄπιστος olim Herm., ἄπεστον Butler, 

ἄλμστος Tafel, ἄλγιστ᾽ olim Enger. ἄπιστος ἀφεμέναν ἰδεῖν Orelli, 
αἰσχρῶς ἀφειμένων ἰδεῖν Franz, ἄδιστ᾽ ἀφειμέναν ἰδών Bohle, ἄστων 
ἀφημένων iz» ALudwig, ἄλαστα πημονῶν ἰδών Campbell ἄπιστος 

ἐμφανῶν ἰδεῖν Margoliouth, fort. νήστεις ἀφημένων ἐδεῖν. 421sqq. 

πάρεστιν εἴκασμα, τῆμος δ᾽ αἰ ιδβον ἄδιστον ἐμμόνων ἰδεῖν πόϑων 

ὑπερποντίας M Schmidt. 423. πόϑ᾽ ὧδ᾽ aliquando M Schmidt. ὑπερ- 
οντέα Schneidewin. 424. ςάσμα δοκεῖ Weil, φάσμ᾽ ἔοικεν Heim- 
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soeth, ςάσμ᾽ ἔδοξεν Schwerdt. δόμων &va£t Auratus. ἀνάσσον Schneide- 

win. 495. συμμόρφων MSchmidt. (δ᾽ ἄρ Auratus, δ᾽ αὖ Ca- 
saub.), γε Burney. νεοσσῶν Karsten, χολασσῶν HL Ahrens. 496. 

χάρις &ópá MSchmidt. 4296sqq. γάρες" ἔρρει δ᾽ ὀμμάτων ἐν 
ἀχηνέαις ἀνδρὲ πᾶσ᾽ Kennedy. 427. ὀμμάτων -' Karsten, στρω- 

μάτων δ᾽ Keck. (δὲ γλήναις Heath). ἀγληνέαις Emperius, ἀχες- 

νέαις Wieseler. 427 54. ἔρρε: πᾶσ᾽ ἐν ἀχηνίαις ὀμμάτων "Agpo- 
δίτα Heusde, ἔρρες πᾶς δ᾽ ἐν ἀχηνέίαις ὀμμάτων Ἡφροδέτας Metzger. 

429. πενϑήμονε Hartung. 480. πάρεισιν Heath. πάρεισιν φέρου- 
σα: δόξα: olim Bothe. δόκαι Herm., 9oxat Dind. 481. μάτα 

γὰρ Auratus, χρατεῖν γὰρ Fritzsche. μάταν δ᾽ ἔλευσσεν Metzger. 

δοχῇ wood» Schuetz, δοχοῦνϑ᾽ δρᾷ Salzmaun, δοκῶν δρᾷ Schole- 

field. ὁρᾶν γὰρ. . δοκῇ, μάταν Schwerdt. εὖ τά γ᾽ ἐσϑλά Reisig, 
εὔχετ᾽ (vel εὔκτ᾽ ἂν) ἐσϑλά Schoemann, (εὕδων ἐσϑλά Wiel), εἶδεν 
ἐσϑλά Maehly, sóx-' ἂν ἐσϑλά Heusde. 482. παραλλαγαῖσι 
Herm., ὀρέξηταί σφε Donaldson, παραλλαγᾷ δὲ Schoemann, παραλ- 

λαγαῖς δὲ Metzger. παραλλαγεῖσα, quod repudiavit Pauw, coniecit 

Paley. 438. ὄψις ὄνομ᾽ Z9" ὕστερον (et 417 πολὺ δ᾽ ἀνέστενον) 

Keck. μεϑυστέροις ALudwig. 433sq. βεβάκῃ τ᾽ ὄψις αὖ pe- 

ϑύστερον πτεροῦσσ᾽ ὁπαδῇ ϑ8᾽ ὃ. x. Martung. 484. πτερόεις 

(πτεροῦσσ᾽ ὀπαδὸς Auratus, πτεροῦσσ᾽ ὀπαδοῦσ᾽  Herm., πτεροῖς 

ὁπαδοῦσ᾽ Dobraeus. χελεύϑῳ Keck. 435. ἐφ᾽ ἑστίας delet 

Auratus. ἀφ᾽ ἑστίας C GHaupt. 436. ὑπερβολώτερα CGHaupt, 
ὑπερτερώτερα Weil ὑπερβατὸν πέρας Keck. 487. πάντων δ᾽ ex 
schol. Hartung, τόπων ἀφ᾽ Karsten, τὸ πᾶν ἀφ᾽ Naegelsbach. τὸ 

πᾶν γὰρ ᾿Ελλάδος Weil. ἐφ᾽ “Ελλάδος aia» συνορμένα Schoemann, 
ἐφ᾽ “Ἕλλανος αἴας συνορμένας Enger. Ἕλληνος Klausen. ᾿Βλλάδος 
χϑονὸς Schuetz. αἴας “Ελλάδος Butler, EAAawog γᾶς Herm., Ἕλλα- 
voz χϑονὸς Donner. ἀφ᾽ “Ελλάδος νεῶν συνορμένων Fritzsche. συν- 

ορμένων Pearson, συνορμένοισε Schwerdt, συνόρμενον Bohle. τό- 

πων δ᾽ ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος συνορμένοις Η1, Ahrens. 487 544. λαοὺς δ᾽ 

ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος τόπων συνορμένους πενϑεῖ ys τλησικάρδιος" δόμων δ᾽ 

ἑχάστου πρέπει πολλὰ γοῦν ἥπατος ϑιγόντα Metzger. 438. zàz- 

σικάρδιος Vossius, δηξεκάρδιος (vel δαχεσικάρδεος) Schneidewin, 

ταμεσιχάρδιος  Wieseler, πληξικάρδιος Schwerdt, ταλασιχάρδιος 

Heusde. 488sq. πένϑεσσι τλησικάρδιος δόμων ἕκαστος Weil. 

439. δόμοις Auratus. δόμῳ ᾽ν ἐκάστου Dobree (δόμῳ ᾽ν ἑκάστῳ 
malit Enger), δόμων ἕκάς που HLAhrens, δόμων ἑκάστῳ Kayser. 
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ἑκάστου ᾿κπρέπει Schwerdt, ἔκατι πρέπει Karsten. 440. πολλὰ 

γὰρ Blomf, πολλά pou Karsten, πολλὰ δὲ Weil κιγχάνε: Meineke, 
ϑηγάνει: Schneidewin. οἶδανεῖ ποϑ᾽ ἧπαρ Keck. 441. o)c μὲν 
γὰρ παρέπεμψεν Bothe, οἵους μὲν γὰρ ἔπεμφεν GCW Schneider, 
οὃς μὲν γὰρ mpl» ἔπεμφεν Heusde, τοὺς μὲν γάρ τις ὃ πέμψας 
Kennedy. 00e μὲν γὰρ παρέπεμφ᾽, οὐκ εἶδεν C G Haupt. 442. 
0)x εἶδεν Auratus. 444. ἑχάστους GO WSchneider. 446. 
xa) Weil. 448. βραχὺ Schuetz. 461. γεμέζον olim Herm., γεμέ 

Covcoc, scilicet pro γεμέζων τοὺς, Schuetz. 4859. (ἄνδρας Stanley), 

ἄνδρε olim Dind. τέχνης ἴδρις Karsten, μάχλης ἴδρις M Schmidt. 

T 4 

ἴδριν Pauw. 453sq. τοὶ μὲν et cum Heimsoethio τὸν ἐν φοναῖς 
Enger, ἄνδρα τοῦτον ὡς et τὸν ἐν Bohle. 454. τὰ δ᾽ ἐν Fritz- 

sche, τὸν ἐν Heimsoeth. τὸ δ᾽. . πεσεῖν Keck. 455. ἀλλοτρίας 

τέταν y. olim Bothe, ἀλλοτρίας γάριν y. Hartung. 456. τὰ δὲ 
Herm. 458sqq. (ἡτρείδαις οὐκ αὐτοῦ περὲ. . e0popgüg κατέ- 
χουσιν ΟΘ Haupt) 460. γύας pro ϑήκας Gilbert. 461. εὔμο- 

pot Valcken. (»id scribendum esset εὔμοςροις Herm.), εὐμόρφους 

Blomf., (ἄμομφοι Bothe), ἔμμορφοι Paley, σύμμορφοι Schwerdt, 
εὔομφο: olim Karsten, εὔμοχϑοι Fritzsche, £uporpor Wieseler, εὔ- 
epaxco. Rauchenstein, γαμόροι Schneidewin, ἔμφρουροι Kayser, ἔμ- 
μοροι Weil, εὔμορτοε HL Ahrens, εὔμοχϑοι Fritzsche, εὔορφνο! 

L Schmidt, εὔχαλοι Davies, εὐφόρους Metzger. 462. ἑλόντας 
Auratus, ἀέκοντας Schuetz, ἔτ᾽ ὄντας Metzger. δὲ γϑὼν ἀπέχρυ- 
Qe» (xacéxpud'ev Hartung) Wakefield. 468. φάτις δυσκότῳ Keck. 
463sq. σὺν τόκῳ δημοχράτου δ᾽ ἀρχᾶς Wakefield. 464. δημα- 

ράτου Heath, δημοχράκτου olim Herm., δημοχράντοις C G Haupt, 

δημόκραντον Schneidewin, ὁ δημάρατος "Weil, τὸ δημοκράντου Da- 

vies, δημοχράγου Bohle. δημαράτου κάρα τίνεε γρέος Klausen, δη- 
μοχράντους ἀρὰς τελεῖ γρόνος Karsten, δημοχράντῳ δ᾽ ἀρᾷ τίνε: 

χρέος Rauchenstein. 464sq. δημοχράντους δ᾽ ἀρὰς (vel δημο- 

χράντου δ᾽ ἀρᾶς) τίνεινχρέος μένειν τ᾽ Fritzsche. — 465. τέ po: Kar- 
sten. μένειν ἀκοῦσα: τέ μοι Weil. 467. πολυστόνων Casaub. 47]. 
παλιντυχεῖ τροπᾷ Karsten, παλιντριβεῖ τύχᾳ Keck, παλιντρόπῳ τύχᾳ 

Maehly. 474. ὑπερχύτως Jacob, ὑπερχότων Pauw. 475. βάλλετα: 

δ᾽ ἄκρ᾽ Ὄσσης διόϑεν κεραυνοῖς Burges. γὰρ Ὄσσᾳ Lobeck, περεσσοῖς 

Faehse, yàp ὄσσαις Bothe, γὰρ ὕσσοις Seidenstücker, γὰρ ὄγκοις 
Hartung, γὰρ ὄσσης Wieseler, πάρος σοῖς MSchmidt, γὰρ ὀξὺς 

Schoemann, γὰρ ἄσσον Kayser, γὰρ ἄσσον (olim γὰρ dxpe . . χε- 
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ραυνῷ) Rauchenstein, δὲ χρόσσαις Schneidewin, γ᾽ ὄρεσσιν vel yàp 

ὄχϑοις Weil, γ᾽ ὀρόγκοις vel γ᾽ ὀρόχϑοις HLAhrens (malim δ᾽ 
ὀρόγκοις), κολοσσοῖς Heimsoeth. γὰρ οἴστροις 4ιόϑεν κεραυνοῦ Rap- 
pold. 478. πτολιπύόρϑος Blomf. 480. ἄλλῳ Karsten. βέαν 

Wieseler. χατέδοιμε Valcken. ἀπ᾿ ἄλλων. . χατέδοιμε Keck. 

481—493 tribus O Mueller, quattuor choreutis Hermann distribuit, 

inter duodecim choreutas dilacerat Keck. 481 507 quinque zpo- 
τοστάταις (481, 485, 489, 491, 494) tribuit R Arnoldt. 4892. ϑοὰ 

{πρὸς Ἰλίου» Keck. 488 sqq. οὐδ᾽ ἐτὴ κότες, τις οἶδεν, 7j τι ϑεῖόν 
ἐστιν ἢ φύϑος Schoemann. 484. δεν; εἴ ct Hermann, τίς 
οἶδε: μή τι ϑεῖόν ἐστι δὴ Weil τίς τόδ᾽ οἶδεν; εἰ δὲ μή, ϑεῖόν ἐστέ 

τος φύϑος Fritzsche. εἴτε Schneidewin. εἴ τος ϑεῖόν ἐστιν ἢ (vel 
ἐστέ pot) Auratus, ἤτοι δεῖός ἔστι, μὴ φύϑος Schuetz, τος ϑεῖόν 
ἐστι μὲν φύϑος Bothe, 7; τοι ϑεῖόν ἐστιν ἢ O Mueller, 7; τε ϑεῖόν ἔστε 
φύϑος olim Dind., εἴτε ϑεῖόν ἐστι δὴ Karsten (ἐστέ τε Enger), ἤ 
τε ϑεῖόν (ἐστι δὴ vel) ἐστί πῇ HLAhrens, ἢ τι ϑεῖόν ἐστε μὴ φύ- 
Soc; Bohle, ἤ τι ϑεῖόν ἐστι μὴ οὐ σαφές Davies. ἐστ᾽, εἰ μὴ φύ- 
Soc Mer. pot φύϑος Auratus. 485. τίς δ᾽ Schuetz. φρενῶν 

τητώμενος AÀNauck. 4875. ἐπέ τ᾽ ἀλαλαγᾷ λόγους καμεῖν Ca- 
saub., ἐπί τ᾿ ἀλλαγᾷ λόγους καμεῖν Stanley. 488. ἐν ἀλλαγᾷ 
Klausen. 489. ἀκμᾷ Auratus, αὐχᾷ Hartung, aeg olim Rauchen- 
stein, ἀχμᾷ HL Ahrens. 489 sq. pere: et (Y! ὑπηκόους xsvogpó- 
νων Ot ἐλπίδων» πρὸ τοῦ φανέντος εὔχαρ: ξυναινέσαε Keck. 490. 

χαρὰν Pauw. 491. (πιϑανῶς ἄγαν ϑηλύτερον οὖς olim Bothe). 

082oc pro ὅρος olim (postea «poc ἐνεμέϑη) Emperius, ϑροῦς Har- 
tung, 4oóog Karsten. πιϑανὸς ὃ ϑῆλυς ἄγαν ἐπινέμεταε Üpóoc 

Maehly, πιϑανὸς ἄγαν ó ϑῆλυς ἐπιτρέχει ϑρόος Keck. 492. 
χύπορον ἀλλὰ Auratus. ταχύπορος delet Dobree. 493. yovatxo- 

χήρυκτον Vict. 494—507 tribus choreutis (494, 498, 506) 
distribuebat Franz; de duobus cogitabat Schneidewin; 494—505 

custodi, 506 sq. coryphaeo adsignat Keck. 494 sq. τάχ᾽ εἰσόμεσϑα 
λαμπάδων παραλλαγάς Emperius. 495 delet Bothe. 497 delet 

H Wolf. 
500. ξύνωρος Karsten. κόνις z00/ Weil. Post 500 versum 

intercidisse opinatur Keck. 501. ὃς Stanley, ὁ δ᾽ Keck. οὐχ 

ἄναυδος ὧδέ cot Enger. οὔτε coo Herm., οὔτε uo: Butler, οὔτε 

τοι CGHaupt, οὐδέ γ᾽ αὖ ALudwig. οὔτε δαισείων Naber. — 504. 
ἀποστυγῶ Karsten, ἀποπτύω RArnoldt, ἀποστρεφρϑῶ  O Hense. 
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505. εὖ δ᾽ ἄρ᾽ Auratus, εἰ γὰρ Herwerden. 506. ὅστις δ᾽ ἂν 
. . ἐπεύχηται Schneidewin, qui tamen 506sq. spurios habet. τάδ᾽ 

ὅστις Herm., ὃς δ᾽ αὖ τάδ᾽ Rauchenstein, óc δ᾽ ἂν τάδ᾽ Kayser, 
(ὅστις τὰ δ᾽ Kirchhoff), ὥστ᾽ εἴ τις OHense. 6514. ὁ |ύϑιος δ᾽ 

EAJ Ahrens. 515. ἡμᾶς βάλε Stanley. 516. ἦλϑες ἄρσιος 
olim Bothe. ἦλθες παρὰ £x. (vel παρὰ Xx. ἦλϑες) ἅλις ἀνάρσιος 

Butler. ἃ δὲς ἦλδ᾽ ἀνάρσια MSchmidt. ἦσϑ᾽ Herm., ἦλϑ᾽ 
EAJAhrens. 749" ἀναρσίως Keck. 517. χἀναγώνιος Span- 
heim. 518. παιὰν "AnoÀA2ov Heimsoeth. 520. “Ἑρμῆν φίλον. 
χήρυκα κηρύκων σέβας olim Weil, “ομῆν, φέλον, κήρυκα χηρύχκων, 
σέβας Meineke, "EouZv, φίλον κήρυκα κηρύκων σέβας nunc Weil. 
525. φαιδροῖσι τοῖσε δώμασι vel φαιδροῖς ἰδόντες ὄμμασι Auratus, 
φαιδροῖσι καὶ νῦν Dind., φαιδροῖσιν αὖϑις Enger, φαιδροῖσέ cototy 

HLAhrens, φαιδροῖσέ τ᾽ εἴσιδ᾽ ὄμμασι versu post 516 transposito 
(olim φαιδροῖσε ü£oypao:) MSchmidt. 525sq. φαιδροῖσ: τῆμος 

ὄμμασι δέξασϑε κόσμον δωμάτων LSchmidt. δέξασϑε κόλπῳ olim 

Weil, qui postea 525. 526 ita consarcinavit: φαιδροοῖσι δέξασϑ᾽ ὄμμα- 
σιν χόύσμον χρόνῳ. φαιδροῖσε καί νυν ὄμμασιν δέξασϑε νοστοῦντ᾽ dp- 
χέτην Heimsoeth. 526. δέξεσϑε Scaliger. δέξασϑε νόστῳ Pauw. 

πολλοῦ χρόνου Jacob. πολλῷ (χορῶν vel potius) ϑρόνοις Karsten, 
πόλεως χαράν Lowinski. 530. Τροίᾳ κατασχήφαντα Wunder. 
τῇ δικηφόρῳ Herm. 534. Towo: Keck. 530. τίεσϑαΐ γ᾽ 

Keck. 540. οὐ ῥυσέου CGHaupt. 541. αὐτόχϑον᾽ ὃν 
Blomf., αὐτοχϑόνων (»minus placet αὐτόχτονον«α) Bothe. 542. 

διπλῇ CGHaupt. ϑάμαρτία Herm., ποινήματα Hartung. Versum 

aliunde illatum putat J C Schmitt. 544. raoípw τε vel potius 
χαίρω: ϑεοῖσι τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀντερῶ Hermann. χαίρω: τὸ τεϑνά- 

νας δ᾽ olim Sehneidewin, za£o«w ye: τεϑνάναι δ᾽ olim Enger, χαίρω" 
ϑανεῖν γὰρ Franz, χαίρω ct τεϑνάναι δ᾽ Dind., zaíow- ϑανεῖν ἂν 

δ᾽ Hartung. γαίῴω" ϑανεῖν δέ μ᾽ οὐκέτ᾽ ἀντερῶ ϑεοῖς Kayser. 
χαῴρω τε τεϑνάναι τ᾽ Heimsoeth. γαΐξρωω (κατελθών): τεϑνάνα: δ᾽ 
οὐκ ἀντερῶ Weil, γαέρετε- ϑανεῖν δ᾽ οὐκ ἀντερῶ ϑεοῖς ἔτε Naber, 

fort. καὶ δῆτα γαέρω: τεϑνάναι δ᾽ οὐκ ἀντερῶ. ὅ46. ὡς νῦν 
δακρύειν Weyrauch. ὄμμα νῦν Keck. Post 546 lacunam statuit 
Merkel. 547. tob: vel potius Zo9« . . ἐπήβολος (et 549 πεπλη- 
γμένος) Bothe, /o9^ àv .. ἐπήβολος Hartung. ἦστε Bergk. ἦστε 
γῆς ἐπήβολος (olim ἔσϑ᾽ ἐμῆς ἐπήβολος) Enger. 548. ποίας; 
διδαχϑεὶς olim Bothe. τοῦδ᾽ ἐδεσπόσω CG Haupt. 951. φρενός 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 11 
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γ᾽ Heath, φρενός σ᾽ Boissonade. 552. δύσφρον; τοῦτ᾽ ἔπος 
στύγος στρατῷ Bamberger. τοῦτ᾽: Heusde. στύγος στρατοῦ Aura- 
tus, στυγόστρατον Pauw, ϑυμῷ στύγος Schuetz, στύγος; φράσον 
Jacobs, στύγος φρενῶν Emperius, στύγος φρεσίν Hartung, στυγο- 
στράτῳ MSchmidt, στέργος στρατοῦ (olim ταὔτ᾽ ἐπὴν στύγος στρα- 
τῷ) HL Ahrens, στύγος; στρατοῦ, Naegelsbach, στύγος Aeg Heim- 

soeth, στένος λεῷ Davies, στύγος nóÀe: Kennedy, σοί γ᾽ ὡς ocpa- 
τῷ Keck, πόϑῳ στρατοῦ HBeck. 554. xaí πως ἀπόντων 

Klausen. ἀπόντων δεσποτῶν Davies. τινά Buckley. 555. o 
νῦν HLAhrens. τόσον Seidenstuecker. δὴ χατϑανεῖν Dobree. Ante 
556 unum versum excidisse putat Weil, duos Heller. 556. 

χέκραντα: Keck. τἄλλα Auratus, ϑαῦμα Abresch, ταὐτὰ vel πάντα 

CGHaupt, κάρτα Meineke, πολλὰ olim Weil, ταῦϑ᾽ ἃ Wiel. δ᾽ ἂν 
olim Porson. πάντα δ᾽ ἂν Martin. εὖ γὰρ .. ταῦτα" πολλῷ δ᾽ 
ἐν χρόνῳ Schuetz, εὖ γὰρ. . ταῦτά γ᾽. ἐν πολλῷ χρόνῳ H L Ahrens, 
εὖ yàp . . ταῦτα πολλὰ δ᾽ ἐν χρόνῳ anonymus. εὖ γὰρ πέπρα- 
xtaí γ᾽" οἷο. δ᾽ ἐν κτέ. Weil. 557. (εὖ λέξε ἂν Heath), & 

λέξειεν Abresch. 560. μόχϑος δ᾽ ἄρ᾽ εἰ Auratus. ῥόχϑους 
MSchmidt. δυσαντλίας Meineke, Δυσαύλιδα M Schmidt, δυσναυτέας 

Weil. | 5603q. δυσαυλέας σπαρνὰς παρείξεις H L Ahrens, δυσπλωέας 
σπαρνάς τε λήξεις Maehly. 560sqq. μόχϑους . . λέγοιμέ σοι 
ναυκληρίας σπαρνάς τε ῥέγξεις.. οὔ, εὐναὲ γὰρ ἦσαν νηΐων πρὸς 

φραγμάτων (564): στενὸν τόδ᾽ οὐ γάδοι γ᾽ ἂν ἤματος μέρος Keck. 

561. παρέξεις Jacob, παρεξῆς Pauw, τ᾿ ἀρήξεις Emperius, τε λέξεις 
Hartung, τε βρέεις Herwerden. κακχοβρώτους Karsten, κακοτρώ- 

xrouc ALudwig, κακοστρέμους Merkel. 561sq. χαχοστρώτους 

zÀóouc, versu proximo post 576 posito sic: τύχης παλιγκότου (vel 

τύχας παλιγκότους) στένοντας, εὖ λαχόντας .. μέρος; olim, postea 

χακοστρώτους, τέ δ᾽ οὐ στένοντες: οὐ λωφῶντες Weil τέ δ᾽ οὖν 
ἄνευ στόνων ἐλάχομεν κτέ. olim Υ. — 569. στέργοιτ᾽ ἂν εὖ λαχόν- 
τες χτξ. M Schmidt, στένοντες ἂν λάχοιτε πήματος μέρος; O Hense. 

οὐ κλαέοντες Jacob, οὐ καμόντες Pauw, οὐ λακόντες Heath, ob λα- 

χόντες Schuetz, εὖ λαχόντες (praeferens οὐ κλαίοντες) Herm., οὖκ 
ἀχοῦντες CG Haupt, οὐ λάσκοντες Franz, εὖ λαχόντες Prien, οὗ 

παϑόντες Maehly, οὐχ ἁλόντες ΤΥ. Mommsen, οὐ γαλῶντες JB Kan. 

(οὐ λακόντες ἦμεν δύσμοροι; Karsten). ἡδέος μέρος Davies. 563. 
τὰ δ᾽ αὐτὰ vel τῷ δ᾽ αὖτε Jacob, τοῖς δ᾽ αὖτε Hartung. xai γέρσῳ 
προσὴν Schuetz. γέρσῳ ᾿πόρισε xai Keck. 564. róvov pro 
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δηέων MSchmidt. Versum delet Karsten. 565. δ᾽ αὖ Casaub. 
λειμωνέας Schuetz. 560. πρῶκες pro δρόσο: MSchmidt, πάγοι 

Weil, βρεγμοὲ Keck, βόλοι Davies. χατεφάκαζον Dind. ἐμπέδῳ 
CGHaupt. σίνεις Wieseler. 566 sq. δρόσω κατεφέκαζον, £ume- 
doy πίον ἐσϑημάτων τιϑέντε κἀνϑηροῦ τριχός Hartung, fort. δρό- 
cot κατεφέκαζον, (&vpuyov) πάγοι | ἐκϑυμάτων τιϑέντες ἔνϑηρον 
σίνος. 567. ἀνϑηρὰν Auratus, ἔχϑηρον Abresch, ἔγγηρων Rau- 
chenstein. ἀνϑηρὸν γρόα Weil ἔγκηρον χρόα Meineke, (c? ϑηρῶν 
τρεχέ Davies). 568. δ᾽ ἂν λέγοι Auratus. 5729. πένϑιμ᾽, εἰ 
παροΐχεται Leeuwen. 578. παροίχεται δ᾽ εὖ Bothe, π. δὴ Rau- 
chenstein. 574. ὡς μήποτ᾽ αὐτοῖς Maehly. αὐτοῖς μηδ᾽ dvaccé- 
νειν μέλειν Auratus, αὖϑες μηδέν᾽ ἀνστῆνα: πάλιν Burges, αὖϑις μηδ᾽ 

ἂν ἀνστῆναε μέλειν Weil. 575. ἀϊστωϑέντας Auratus. 5155q. 
τέ τοὺς δ᾽... ζῶντά « Pauw. λέγω: . . χρή. τύχης Davies, λέγειν 

τὸν ζῶντα κἀλγεῖν Herwerden. 515—117 post 579 transponit 

Elberling, (post 581 Ortmann). 516. τί Càvca .. yp?» Auratus. 

ἀλέγειν Karsten. παλιγκόπου Heath. 571 delet Herwerden. ξυμ- 
φοραῖς κατάξιον HL Ahrens, συμφορὰς χατεύχομαε Rauchenstein. 

580. τόδ᾽ εἰκὸς Dobree. τόδ᾽ εἰκὸς ἡλίου ᾽ν φάςξ: M Schmidt. Post 
580 lacunam statuit Merkel. 580sq. τάδ᾽ εἰχὸς . ποτώμενα 
Weil (qui antea 581, ποτώμενος scripto, post 593 collocandum con- 

iecerat). 580 sqq. τάδ᾽ εἰκὸς . . ποτώμενοι, Τροίαν 9 ἑλόντες 

Blomf. 581. ποτωμένους Stanley, ποτωμένῳ Heath. Versum 
ante 580 reicit Lachmann. 582 sqq. ἑλόντες τήν ποτ᾽... λάφυρ᾽ 
(ἦν τοῦτο τοῖς. . vópotc) ἐπασσάλευσαν ἀργμάτων γάνος Burges. 

ὅ89. ϑεῶν Valcken. λάφυρα πάντα Auratus. λάφυρα πανταχῇ καϑ', 

ὅ81 (ὑπὲρ . . ποτώμενοῦ) post 582 ponens, Enger. 584. (ἄρειον 

Pauw), éoxstow» Heath, ἀκραῖον olim Bothe, ἀρχαέοις Porson, Zo- 

γεῖον C GHaupt, εὐκταῖον Rauchenstein, ἀρτητὸν M Schmidt, ἀλκαῖζὸν 

OHense. . 585. κλύοντά σ᾽ olim Enger. εὐλογεῖν στόλον Schneide- 

win, εὐλογεῖν στρατόν Enger. 586. κάρτα στρατηγόν Kayser. 
589. 7/0, Wunder. τοῖς γέρουσε νοῦς Maehly, τοῖς γέρουσιν οὖς 

Mekler. γέρουσε μανϑάνειν Herwerden. παϑεῖν C G Haupt. 590. 
πρόμοις Pauw.  AAucatpvzocoa λέγειν Davies. 591. σὺν δ᾽ ἐπο- 

λολύζξειν Maehly. ἐμοΐ Davies. 592. (ἀνηλάλαξα πῶς πάλαι ya- 
ρᾶς ὕπο Christ. pat. 71). 597. αἴϑεσϑα: Schneidewin. Post 598 
ex Christ. pat. 75 λόγοις τε τοῦδ᾽ εὔπλαγκτος οὖσ᾽ ἐφαινόμην, m&t- 

σϑεῖσα τῷ φέροντι ϑέσκελον φάτιν interponendum censet versum 
ἘΠ: 
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πεισϑεῖσα τῷ φέροντι ϑέσκελον φάτιν Herm. $99. γυναιχεῖοι 
στόλοι (vel λόχοι) Hartung. 

600. ὀλολυγμὸς Keck. ἄλλον Hartung. 601. ἐν ϑεῶν 8" 
Schuetz, ἔν τε ϑεῶν Hartung. 602. καίοντες Casaubonus, 

κοσμοῦντες Legrand, κομῶντες vel xopobDvrec Pauw, χνεσῶντες vel 
ϑοινῶντες Emperius, χοιῶντες Herm., κινοῦντες olim Karsten, χυ- 

voDvcec HLAhrens, χκερνῶντες, postea χηλοῦντες Weil, καινοῦντες 

Davies. | 606sqq. δέξασϑαι (τέ... ἀνοῖξαε:). ταῦτ᾽ Maehly. 608. 

ἢ ἀπὸ στρατείας ἀνδρὲ Àuratus. Versum post 603 inserit, scribens 

609 πύλας ἀμείψας ταῦτ᾽, MSchmidt. 609. πύλας τ᾽ Abresch. 
πύλας dvoítw: τάδε δ᾽ ἀπάγγειλον Keck. σὺ δὲ τάδ᾽ ἄγγειλον Weil. 
610. ἥκειν δ᾽ vel ὕχοι δ᾽. . ἐράσμιος Weil. Versum delet H Wolf. 
610 sq. πόλει, γυναικέ: πιστὴν Schneidewin. πόλει γυναικέ 9? ἣν ἂν 
Heimsoeth. 6611. δ᾽ ἂν δόμοις H Voss. ἐρεῖ Emperius. 619. 
οἵαν πάρος γ᾽ Maehly. 614. σημαντηρέων Hartung. 616. οὐκ 
οἶδα Schuetz, οὐ δ᾽ οἶδα Thiersch. 617. γαλκὸς Auratus, x&4- 

χῆὴς Tyrwhitt. φρελλοὲ βαφάς Keck, yaAxóc ῥαφάς Maehly. 618. 

τοιόσδε Enger, τοῖος δ᾽ ὃ Schneidewin. χόμπος πᾶς Meineke. 

620. εἶπεν ἀνδάνοντά σοι olim Bothe, εἶπ᾽, ἐμάνϑανόν τέ co: Bam- 

berger. | 620sq. οὔπω τ᾽ εἶπε... τοροῖσέ 0" Emperius. | 6920sqq. 
αὐτὴ μὲν εὖ πως εἶπε, μανϑάνων τε σὺ copotow ἑρμήνευσον. οὗ πρέ- 
πει, λόγοις. νῦν δ᾽ εἰπὲ Musgr. ΘΦ]. τοροῖσέ γ᾽ Camper,'copotot 

ϑ᾽ Schuetz, τοροῖς ἐν Seidenstuecker, τοροῖς σ᾽ Maehly. ἕρμη- 

γεῦσέ τ᾿ εὐ. λόγοις Hartung. λόγοις Blomf., λόγων HL Ahrens. τοροῖσι 

9 ἡρμήνευσεν εὐπρεπῶς λόγοις Enger. εὐπρεπεῖ in 1. Digoti, εὐπρεπῇ 

Auratus. Post 621 versum intercidisse opinatur Keck. — 694. τήνδε 

γῆν, φέλον ALudwig, τῇδε γῇ eov Weil. τῆσδε yZc φίλῳ στρατῷ 

Keck. 625. δόξαιμι Maehly. λέξαιμ᾽ ἂν ἀφευδῇ repudiat Conington. 
τἀφευδῇ Linwood. 626. ἐς οὐ πολὺν Auratus, ὥστ᾽ οὐ πολὺν 
Badham. φιλοῦσι Heusde. φρέλοισε κρύπτεσϑαι Karsten. 6277. ὡς 
Heimsoeth. τούτου γ᾽ ἂν εἰπὼν Hartung. χεινὰ μὴ 07 Auratus. 
κἀληϑὴ Schuetz. Ante 698 versum (ἀλλ᾽ οὔ σε κρύψω xaínsp οὖκ 
εὐάγγελα) excidisse putat Weil. 628. εὖ κρυπτὰ HL Ahrens, 
εὔκαρπα Weil. 629. dyaixoo Vict. 631. ἀναχϑεὶς οἰόφρων 
Maehly, ἀναχϑεὶς ἐγκότως O Hense. 631sq. ἀναχϑέντ᾽..] χει- 
μῶνα xowóv . . ἁρπάσαι A Ludwig. 632. χαινὸν Karsten. ἔγϑος 
Casaubonus. ἥρπασεν JHilberg. 633. ἄκρου σκοποῦ Auratus. 
635. πότερα δ᾽ ἄρ᾽ Auratus, πότερον ἄρ᾽ Karsten. 638. τοῦ 
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στρέφοντος Auratus, τοὐφορῶντος W Fischer. 639sq. γειμῶνα 
δαιμόνων κότῳ . . τε ναυτικῷ στρατῷ F W Schmidt. 640. ἐλϑεῖν 
τε λυσσῆσαξ τε Badham. κότον olim Bothe. 642. ἡ τιμὴ (ai 
τιμαὶ) ϑεοῖς Schoemann, ἀξία ϑεῶν Keck. 645. ἕν τε δήμιόν 

τ᾿ ἔχεν C GHaupt, ἕν c δήμιον τυχεῖν vel ἕν τὸ δήμιον φαγεῖν 
(δακεῖν) Schneidewin, £v c, δήμιον τύχην Keck, παντὲ δημέῳ τ᾿ 

ἔχειν Maehly. τυχὸν Blomf., πονεῖν vel χαμεῖν Karsten. 646. 
ἐχραπισϑέντας vel ἐξαλισϑέντας Emperius, ἐξαξστώτους Hartung, 

ἐξανυσϑέντας Schoemann, ἐξαμηϑέντας Rauchenstein. 647. διπλὴν 

μάστιγα Rauchenstein. 649. σεσαγμένῳ Herm. 650. τῶνδ᾽ 
Auratus, τῶν Stanley. 651sq. εὐάγγελος ἥκων τε Casaub. 
651— 54 hoc ordine: πῶς .. λέγων γειμῶν᾽ ἀραῖον.. ϑεοῖς, σω- 
τηρίων YS .. ἥχοντα ante 641 reponit Keck. 652. εὐσοΐᾳ 
ANauck. Post 652 lacunam statuit Scaliger. 654. γειμῶνα 
δᾷον Karsten, γειμῶνα κλαίων Weil. 655. δ᾽ ἄο᾽ Stanley. 

657. φϑείραντε vel φοϑεῖράν τε Abresch. Ante 658 tres versus 
intercidisse putat Keck. ^ 658. ἐν voxcé δυσχύμαντα δ᾽, nisi ver- 

sus post 662 collocandus sit, Herm. δυσχεέίμαντα Auratus, δυσπη- 

μαντα Kayser. Post 658 interponit 675, huie subiungit 661 Keck. 

660. 70z:00v Burges. 661. γειμῶν: cog σὺν ξάλαις ὀμβρο- 

κτύπῳ Keck, γειμών τε φυσῶν . . ὀμβρόκτυπος, versu ante 660 
posito, ' Maehly. γειμωνοτυφῷ olim Bothe. τυφῷ Schuetz. ζάλῃ 
γ᾽ Pauw. 662. ποιμένων xaxd στρόβῳ Auratus, ποιμένος xaxà 
στρόβῳ Schuetz. χακοστρόβου Herm. στρόβοις Pahle. 663. 
ἀνῆϑε Meineke. 664. Greg. Cor. Rhet. Gr. VII 1133 Ἀργείων 
νεχροῖς. 665. ϑραύσμασέν τ᾿ ἐρειπίων olim Schuetz, ναυτεκῷ τ᾽ 

ἐρειπέῳ Bothe. 666. νεώς τ᾽ vel νεῶν τ᾽ Auratus. ναῦν τ᾽ 
ἀκήρατον σαφῶς Karsten. ἀκήρατον σάλου Dind. ἀκήρατον σαοῖ, 
v. proximo deleto, ALudwig. 666sq. σκάφους ἐϑύς τις Weil. 

667. 7 τοι παρεξέκλεφεν Hartung, ἤτοι (vel ἤ τις) τύχη ᾿ξέκλεφεν 
ἢ ̓ ξερύσατο (vel ᾿ξελύσατο) Karsten. ἥρως τις olim Weil. zcv τις 
ἐξέκλεφεν ἡ HL Ahrens. σχήπτων τις ἐξέκλεφεν Keck. ἢ ᾿ξηρή- 
σατο Herm., ἠδ᾽ ἐρρύσατο Kayser. ἤτοι τότ᾽ ἐξέκλεφε κἀξηγή- 
σατο Enger. χἀξερύσατο Meineke, ἠδ᾽ εἰσώρμισεν Rauchenstein. 

668. ϑεὸς τότ᾽ Rauchenstein. 669. σώξειν Auratus. ναῦν στε- 
λοῦσ᾽ Canter, w» ϑέλουσ᾽ Bothe. Versum insiticium putat Schuetz, 

item, nisi post 671 transponendus sit, Karsten. 670. μηδ᾽ ἐν 

ὅρμῳ  Enger. ἀνόρμους Butler, ἄνορμον olim Bothe. ἀνόρμων 
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κυμάτων Hartung, ἀνόρμου κύματος Keck. 671. (κραταέπεδον 

Vossius, χραταιγέων Jacob). Post 671 versum excidisse et post 

hune 675 collocandum esse putat Weil. ^ 679. αὖ πεποιϑότες 

Hartung, εὖ πεποιϑότες Karsten. Versum delet R Klotz. 674. 

νεῶν Casaub., νέαις in 1. Bigoti. 675. κατεσποδημένου Meineke. 
676. ἐκείνων τ᾿ Hartung. ἀμπνέων Valcken. 678. ἡμεῖς δ᾽ 
Schuetz, γήμεῖς γ᾽ Enger, ἡμεῖς τ᾽ vel ἡμεῖς y'HL Ahrens. ταῦτ᾽ 
ἐρεῖν δοιάζομεν Maehly. 679. (ἡγαμέμνονα μὲν οὖν, ver- 
sibus 681—684 ante 679 repositis, A Ludwig), Mevéàeo γε ναῦν 

Keck. δ᾽ ἄρ᾽ οὖν vel μὲν οὖν Auratus, γὰρ ἂν Bothe. 679 sq. 
Μενέλεων μὲν οὖν... προσδόκα ϑανεῖν Hartung, MevéAecov γ᾽ ἂν οὐ 

. προσδοκῶ μολεῖν Badham, ἠϊενέλεων γ᾽ £owc . . προσδοχῷ μο- 

λεῖν M. Sehmidt. 680. πεφευγέναι: μάλιστα προσδόκα μόρον ex- 

spectat Enger. προσδόκα ζόειν Karsten, προσδοκῶ μέλειν H L Ahrens, 
προσβολὴν μολεῖν Keck. 681. εἰ γοῦν Auratus, εἰ γάρ Blomf. 
685. τοιαῦτ᾽ vel xai ταῦτ᾽ Heimsoeth. 686sqq. hemichoriis tri- 

buit Keck. 686. ὠνόμαξεν Herm. 687. ἐς τοπὰν Verrall. 
688. ὧν μὲν οὐχ ὁρῶμεν ALudwig. (οὔτις ὅστις οὐχ ὁρῶμεν Metz- 
ger) οὗπερ οὺχ ὁρῶμεν O Ribbeck. 690. οὐ τύχᾳ Stanley, (ἐν 

μυχῷ Musgr.), ἐντυχῆ Pauw, εὔστοχον Maehly. Θθ92. ἀμφινεέκη! 
ἔλέναν vel ἀμφινεέκηϑ᾽ “Ε. Bothe. ἐπείπερ ὄντως Schwerdt. 699. 
(Ελένα γ᾽ Casaub.), $£4évac Schneidewin. 694. (ἁβρομέτων Wake- 
field), ἀκροτέμων Meineke. 696. ζαέντος Hartung, xaAoDvroc 
Karsten, γελῶντος Rauchenstein, πιαντὸς olim, postea γ᾽ ἐαντὸς 
Weil, πιπράντος Keck, Πἴγωνος (vel Πιγῶνος) Merkel. 697. πολυ- 
άνδρου δὲ Hartung. δὲ Stanley, δὲ et 699 ἔχελσαν οὖν Schuetz. 

698. κυνάγουν Keck. πλάτας Canter. ἔφανϑεν Schoemann, ἄφαντοι 
Kirchhoff. 699. χέλσαντες vel ἔκελσαν τὰς Auratus, κέλσαν τοῦ 

Casaub. χέλσαν ναῦν Orelli, κέλσαν πρὸς Hartung, κέλσαν δ᾽ ἐς Bur- 

gard, χέλσοντες Meineke, χελσασῶν Kirchhoff. Σιμοεισέας A Ludwig. 

699sq. χελσάντων ἐπ᾿ ἀεξιφύλλους Σιμουντίέδας ἀκτάς HL Ahrens, 

προὔτυφαν Σιμόεντος ἀκτὰς ἐς βαϑυφύλλους Schwerdt. 
700. ἀκτὰς ἀεξιφύλλους (et 716 cum Butlero πτολιτᾶν) olim Paley. 

ἀχταῖσιν ἀεξιφύλλου Enger. αὐξιφύλλους Auratus, πληρεσιφύλλους 
Casaub., εἰνοσιφύλλους Schuetz, ἀρκεσιφύλλους Franz, ἀκριτοφύλλους 
Paley, ποικελοφύλλους Weil, ἀεξιϑύμους ALudwig. ἀκτὰς ὠλεσιφύ- 
λους HL Ahrens. 701. διεπέρων μετιόντες H Beck. 704. ἐπέ- 
λασε Pauw, ἔπλασεν Wakefield. 707. πραξομένα Karsten. 708. 
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ἐχφάντως δ᾽ ἔτινον Hartung. εὐφάτως Karsten. τέοντι vel τέουσι 
Pauw, τέοντος Schuetz, cívovzac Herm., τόυσά ϑ᾽ C GHaupt, τιϑέν- 

τας HLAhrens, τιόντων Keck, cíowcác γ᾽ Davies. ἐχφρόνως τε- 
λοῦντας O Ribbeck. 709. ὑμέναιον ὃν Schuetz, ὑμέναιον oic Herm., 

ὑμέναιον ὡς Weil. 712. γεραιοῦ  Auratus. 118. πολυϑρέμμων 
olim Bothe, πολύδακρυν Schuetz, πολύδημος Schwerdt, πολύαινον 

Kayser, πολύδειρος Keck. 715. παμπενϑῆ vel πανώλῃη Auratus, 
πάμπροσϑεν Heath, παμπρόσϑηῃ Abresch, παμπήδην Schuetz, παμπλή- 
ϑει Butler, πάμπροσϑ᾽ 7 Blomf., πάμπροσϑ᾽ 7 olim Herm., παμπορϑῇ 
Seidler, λαμπρῶς 07, postea παμπροσϑεὶ HL Ahrens, παμπόρϑην 
Wieseler, παντρώκτην OGHaupt, πάμπροσϑ᾽ 7 GC W Schneider, 
zay70007 Schwerdt, τἄμπροσϑ᾽ ἡ Heusde, λαμπρῶς $7» Davies. 
πάμπροσϑεν πολύφημον Bothe, πάμπροσϑ᾽ ἢ πολυδάκρυτον Donner, 

γαμβροῖς δὴ παλινωδόν Enger. πολύαινον Kayser, πολύφερνον 

M Sehmidt. 715sq. τὰν πρόσϑεν vel potius κἄμπροσϑεν πολύϑρη- 
voy αἰῶ διαὶ πολιτᾶν Emperius, xo? πρόσϑεν πολυϑρήνων ἀτᾶν ἀντὶ 

πολιτᾶν olim Weil, πάμπροσϑ᾽ ἢ πολὺ ϑρηνεῖν αἰῶνα φέλων πολιτᾶν 

Ortmann. 716. αἰῶν᾽ ἀμφὲ (ἀμφὶς GCW.Schneider) πολιητᾶν 
Pauw, αἰῶνα διαὲ πολιτᾶν Emperius, αἰῶνα, φρέλον (φέλων mallet 

Klausen) πολιτᾶν Herm., «az, ὧν ἀμφὲ πολιτᾶν olim, postea παιῶν᾽ 
(παιᾶν᾽ Schwerdt) ὧν ἀ. π. HLAhrens, «iv , ἄφαρ πολιτᾶν Bam- 
berger, αἰῶνα xat πολιτᾶν Hartung, παικᾶν᾽ A/0« (olim αἰῶνα δὲ ὧν) 
πολιτᾶν Enger, αἰῶν᾽ ἔτει πρὸς πολιτᾶν Keck. — 715sqq. πάμπροσϑ᾽ 
ἢ πολύϑρηνον αἶνον φρϑιμένων πολιτᾶν μ. αἷμ᾽ ἀνακλαῦσαι Schoemann, 

παμπενϑὲς πολύϑρηνον αἴχγμ᾽ ἀμφὲ φεῦ πολιτᾶν μέλεον αἶσαν ἀνεῖσα 

Karsten, 7; πολύϑρηνον, αἰζηῶν ἀμφὲ yovatxi μέλεον xzé. M Schmidt, 
πάμπροσϑεν πολὺ δεύτερον αἰῶν᾽ ἀμφιπολέταν μέλεος ai) ἀνατλᾶσα 

ALudwig. 71854. λέοντα σίντην Meineke. 71954. iw» δρόσοις 
ἀγάλαχκτον οἴκων ἀνὴρ φιλομάστοες olim Weil. 720. δοῦλος ἀνὴρ 

Pauw, οὗτός γ᾽ ἀνὴρ Heath, ὧδ᾽ ἀνὴρ Herm., ὅπως ἀνὴρ Wieseler, 
ἀρνῶν ἀνὴρ Keck, βότας ἀνὴρ Heusde. οἱὸς δρόσοις φιλόμαστον 

Weil. 794. πολλὰ Auratus. πολὺ δ᾽ ἐνέσχετ᾽ ἀγκάλαις Hartung, 
πολέα δ᾽ εἴχετ᾽ ἀγκάλαις Rauchenstein. ἔσχ᾽ Casaubonus, ἧστ᾽ 
Dind., εὖδ᾽ Meineke. ἔσχετ᾽ ἀγκάλαις C GHaupt. 726. φαιδρω- 
πὸν Auratus. 729. πρὸς τὸ τοκήων Stanley, τὸ πρός ys τοχήων 
Pauw, τὸ πρόσϑε τοκήων Wellauer, τὸ πρὸς τοκέων ὧν Klausen, 
τὸ πρὸς τὸ τοχήων GCWSchneider, τρόπους τε τοκήων Enger, 

πάλιν τὸ τοκήων Kayser, πάραυτα τοκήων Todt, τορῶς τὸ τοκήων 
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Zakas. 750. γάριν τροφᾶς γὰρ Pearson. τροφοῖσιν olim Blomf. 

791. ἄγαισιν, postea ἅγαισιν Herm., ἄσαισιν Burney, ἄγραισνι, 
postea μάχαισιν vel ἀγῶσιν Bamberger, ἀγαῖσιν Klausen, μάται- 
σιν GC WSchneider, σὺν ἄταις Fix, ἐν ἄταις Bothe, ἐν dew 

Rauchenstein, σὸν ἀγαῖς Schneidewin, ἀάταισν Meineke, διαξ 

ταῖς MSchmidt, ϑανάτοισιν Kennedy. ἄταις μηλοφόνοισιν Butler. 

789. ἀκέλευστον Spanheim. 732 post 733 collocat Keck. 
736. ἐχϑέου Auratus. ἐκ ϑεοῦ δῆτ᾽ Schuetz. δ᾽ ὡς ἱερεύς 
τίς vel δ᾽ ζέρεώς τις Meineke. 738. τοιαῦτα δ᾽  Auratus, 

παρ᾽ αὐτὰ 0 Heath, παρ᾽ αὖ có  Wieseler, παραὶ τάδ᾽ Schneide- 

win. ἦλϑεν Jacob, ἦλϑέν γ᾽ Pauw. 789. λέγοιτ᾽ ἂν Auratus, 
λέγοις ἂν Karsten. φρόνημά μὲν GCW Schneider. 740. ἀκα- 
σχαῖον δ᾽ Porson. ἀχασχκαῖον γέλασμα Karsten, ἀχασχαῖον στά- 

λαγμα Keck. ἀκασχαίων ἄγαλμα πλούτων M Schmidt. 742. τηξξ 

ϑυμὸν MSchmidt, ϑελξίϑυμον Euger, δηξίρρον Heimsoeth. 743. 
(παρακινοῦσ᾽ Àuratus), παρακλινϑεῖσ᾽, quod Schuetz repudiavit, Mei- 

neke. 744. πιχρὰν τελευτὰν Auratus, πικροτελεύτους Bothe. 

747. ποινὰ Διὸς Weil. 749. δέ τις βροτοῖς olim Herm. 761. 

τέκνων μήποτ᾽ ἄπαιδα Hartung. 7589. βλαστεῖν Heimsoeth. 7686. 
τέκνα μὲν Auratus, μέτα μὲν Herm. 758. δ᾽ ἄρ᾿ Auratus, δέ 
γ Karsten. 761. βροτῶν (et 168 βίον) delet Kayser. 762. 

» Ἃ y i4 
τότ᾽ ἢ τότ ἦμαρ ἢ ἣν τὸ Heusde. 7θ0954ᾳ. τότ᾽, ἔστ᾽ ἂν (olim 

εὖτ᾽ ἂν) ἐπὶ τὸ κύριον μόλῃ νέᾳ ῥαφᾷ (olim νέον φάει oxócov vel 
ἐξα τ ον ps σχότον vel νεαροφαῆ σχότον). δαίμονά τ τε τὰν κτέ. Herm., 

τότ᾽, εὖτε τὸ χύριον μόλῃ νέᾳ ῥαφᾷ τόχου κτξ. olim Enger, (τότε 

' à 7) τότ΄; ἣν τὸ χύριον | μόλῃ τέλος, νέατον φάους σχότον, δαέμονά 
ct ἄμαγον ἀπόλεμόν τ᾽ ἜΝ τότ᾽ ἂν τὸ κύριον μόλῃ νέον 

φάος xócou (vel μόλῃ φάος παλίγκοτον) κτέ. Rauchenstein, τόϑ᾽ 

i 
΄ 
oc 

ὅτε τὸ κύριον μόλεν νεαροφυοῦς τόκου κτέ. Karsten, τότ᾽ εὖτ᾽ ἂν 
? τὸ κύριον μόλῃ φάος τόκου Kayser, τότ᾽ - ἂν δὲ τὸ κύριον μόλῃ 

τέλος, φέρε: σχότον xz. Dahms, τότ᾽ εὖτε τὸ χύριον μόλῃ φύουσαν 

ἂν τότον xz. Ty. Mommsen, τότ᾽, ἦμαρ ὅτε τὸ κύριον μόλῃ, φιελό- 
σχοτὸν olim, postea τόϑ᾽ ὅτε τὸ x. μόλῃ φάος τόκῳ δαέμονα πνέου- 
σαν χτέξ. Weil τότ᾽ ἔστε χύριον μολεῖν ἔαρ φαεσχότον δαίμονα τε- 
κεῖν ἄμαχον Keck, τότ᾽ ἔστ᾽ ἂν (ἔστε) κύριον μόλῃ τέχμαρ βαϑύ- 
σχοτὸον δαίμονα τεκοῦσ᾽ ἄμαχον ἀπόλεμον ἀδάματον Maehly, εὖτ᾽ 
ἂν ὃ χρύφιος μόλῃ μελαμφαὴς σχότος κτέ. JH H Schmidt. 769. 

- , , ' ΄ M , 

»sapo) φάους τόχον vel νεαρὸν φάους τόκον Auratus, νεαρὰ φάους 
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σχότον Casaubonus, νεαρὰ φύει κότον Heath, νεαρὸν φύουσα κόρον 

Wakefield, νεαρὰ φύει κόρον Butler, νεαρὸν qst σκότον Schuetz, 

νεότροφον κότον Faehse, νέας ῥαφὰς σχότου Seidler, veapóxocov 

Emperius, μελαμφαὲς σκότος Hartung. νέον φυτεύουσα κόρον δαέ: 

μονά τ᾽ ἀπόλεμον Boissonade. φάος σχότου JCSchmitt, φαέσχοτον 

Schneidewin, νεατόχον Heimsoeth, νέα δ᾽ ἔφυσεν Kópov (olim νεαρὰ 

δὲ φύουσα Kópov) Paley, νέα φάους σχότον Heusde, φάος λεχοῦς 

vel potius λεχώξον W. δαέμονός τε Bothe, ϑεόν τε OGHaupt. Oa 

μονά τέ cw! ἀμάχετον Karsten. δαέμονα τέταν Heimsoeth. δαίμονά 

τ᾿ ἄμαχον Paley. τε et ἀπόλεμον delet Stanley. ἄμαχον πολέμῳ 

Hartung. 764. τἀνέερον Heusde. 765. μέλαιναν. . ἄταν 

Auratus, μέλαινα... ἄτα Donaldson. μέγ᾽ ἄϑροισιν ἄτας Lindau. 

7605 54. μελαζα.. ἄτα, εἰδομένα olim Paley. 766. εἰδομένας 

Casaubonus, εὐδόμενον Pauw, εὐδομένα C G Haupt. 768. τῶν δ᾽ 

ἐναισίμων Keck. 469. ϑέμεϑλα anonymus, δ᾽ ἕδρανα Franz, δ᾽ 

ἔσϑεα Emperius, δ᾽ ἄϑλα Conington, δ᾽ ἔογα Maehly. 76956. 

τὰ δὲ γρυσ. .. λιποῦσ᾽ ὄμμασιν ὁσιότροπα προσέβα Schoemann. 

770. παλιντρόποις λιποῦσ᾽ ὄμμασιν ὅσια Schuetz. παλιντρόποισιν 

ὄμμασιν Wellauer. τοὔμπαλιν pro τοῦ Canter, zoo Auratus, τὴν 

Jacob, τὰν Pauw, τεμένη Schuetz, τοῦ omisso προσέβαλε, postea 

cum Thierschio προσέμολε Herm., προσέδρακε Bamberger, ποτεβλέ- 

zero: olim, postea προσεβάλετο Weil, dvóot ἀπόσυτο Keck. τοῦ 

{τυφλοῦν Lindau. Tí9sq. aiu πάντ᾽ ἐπὶ βλέμμα νωμᾷ Wake- 

field. 778. πάντ᾽ ἐπὶ Keck. ἔπι Herm. 714-- 800. »bis 

terna systemata« ducibus hemichoriorum tribuit Christ. AS 

ὑποκύψας Auratus. 778. χάριτος {πολυτέμου:) Keck. 719. 
τὸ δοχεῖν ἐσϑλοὶ Karsten, τὸ δοκοῦν ὄντος Keck, τὸ δοκεῖν εὖνοι 

Weil. 783. οὐδέν᾽ C GHaupt. προσαφικνεῖται Hartung. 784. 
νυκτὲ δὲ yaípovot» olim Herm., xai τοῖς χαίρουσιν Karsten, νυκτέ 

τε γαέρουσιν olim Weil, xa? νῦν γαέρουσιν, v. 784sq. ante 781 re- 

ponens, Keck. 785. βιῶνται Karsten. 788sq. τὸ δοκοῦν 

. . σαῖνον L Kayser. 789. ἱλαρᾷ Karsten. σαΐνονϑ᾽ ὑδαρεὲ Rau- 

chenstein. ἑλαρᾷ σ᾽ αἰνεῖν Naber. 790. ποτὲ anonymus. 791. 

ob γάρ σ᾽ ἐπικεύσω Musgr., οὐ γὰρ ἐπικρύψω Pauw, οὐ τἄρ᾽ ἐπι- 

χεύσω olim Blomfield, οὐκ ἐπικεύσω γάρ GC W Schneider, οὐδ᾽ ἐπι- 

χεύσω Schneidewin. ἕνεχεν κοὺκ ἐπικεύσω Ri. Klotz. 199. ἀπο- 

μούσων Blomfield, ἀπονοῦς ὡς Karsten. τεϑραμμένος vel ἀπὸ μου- 

σῶν ἦσϑα τετραμμένος Meineke. 199sq. ἀπόμουσός τ᾽ .. οὔτ᾽ 
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Elmsley. 794. Hic dimetri alteram partem excidisse statuens 

et cum Hermanno post 785, cum Schneidewino post 796 lacunam 

notans aequabilitatem systematum (6. 3. 3. 4. 6. 3. 3) restituit 

J Bamberger. {τῆς ϑηλείαςΣ ϑάρσος ἑκούσιον Weil. ϑράσος ἀκού- 

otov Canter, ϑράσος ἐκ ϑυσιῶν HL Ahrens, ϑύος ἀκούσιον Karsten, 
χϑονὸξ epxdnpoy {πῖαρ δήαςΣ Keck, ἄρος ἀκούσιον Heimsoeth, ϑέ- 

ρος οὗ ῥύσιον Maehly. 794sq. ϑύμαϑ᾽ ἑκούσιος ἀνδράσι: ϑρη- 
σχοῦσι Hartung, γάμον ἀκούσιον ἀνδρῶν ϑανάτοισι Rauchenstein. 

795. ἀνδράσι: νήφουσι Emperius, ἀνδράσι ϑήγουσι Wieseler, ἀνδράσι 

ϑρήσχοισ: Karsten. ἀνδράσιν ἀέκουσε vel ἀποκνοῦσε κομέζων Schoe- 

mann. νομέξζξων Storch. 796. νῦν οὐκ Schuetz. οἶδα qíÀ ὡς 

olim, postea οὐδ᾽ ἀφελῶς HL Ahrens, οὐδ᾽ ἀφίλοῦς Karsten. 797. 

συγχαέρω πόνον εὖ τελέσασιν Maehly. πόνον Auratus, πόϑος Pauw, 
λόγος Kayser, νόος vel πόλις M Sehmidt, πνόος Weil, ὄντως Keck. 

πόνον εἰμ᾽ εὖ Hartung. πόνον εὖ τελέσας si Enger, πόνον εὖ τελέ- 

σαντι Rauchenstein. Lacunosum habet locum Scehneidewin (inter 

εὔφρων et πόνος quattuor vel sex anapaestos intercidisse putat 

OHense) Ante 800 monometrum intercidisse putat Herm. 

809. ϑέμις προσειπεῖν Heimsoeth. 804. ὡς ἀπὸ γλώσσης 

Maehly. 805. κρίνοντες Dobraeus, λύοντες Schneidewin, c/ov- 

τες C GHaupt. ἀνδροχμῆτας Blomf. ἀνδροϑνῆτος ᾿Ιλίῳ φϑορᾶς Do- 

braeus, ἀνδροχμῆτος Ἰλίου φϑορᾶς Emperius, ἀνδροδμῆτας Ἰλιοφϑό- 

pouc Karsten, ἀνδροϑνῆτας Ἰλίου φϑορᾶς HL Ahrens, ἀνδροϑνῆτος 

“Ελλάδος φϑοράς M Schmidt. 806. οὐδ᾽ icoppózwe ALudwig. 

806sqq. διχορρόποις φήφοις ἔϑεντο. τῷ δ᾽ ἐν ἀντέῳ κύτει "Einic 

προΐεε γεῖρας Hartung. 808. κάλπης προσήει 77-0c olim 

MSchmidt. προσέξει χεῖρας εὖ πληρουμένας Bothe, προσῆστ᾽ ἀχρεῖος 

Keck. χεῖλος Casaubonus, χῆρος Pauw, χωρὶς Legrand, χρεῖος 

Herm., χεράδος Donaldson, χέρσος Davies. πληρουμένη Schuetz, 

κληρουμένῳ Heusde. 810. ϑυηλαὶ Herm. ϑύελλ᾽ ἀπέξεσεν᾽ 

ϑνήσκουσα Emperius. ϑύελλ᾽ ἔξεισι HLAhrens, ϑύελλαι ᾿κξῶσι 

Heimsoeth. ζῶσέ eov ϑνήσκουσα Bamberger, ζῶσιν: ἐνθδνήσκουσα 
4 o , ἢ 

Rauchenstein. Inter ζῶσιν et συνϑνήσκουσα lacunam esse conicit 
4 

OHense. δυσϑνήσκουσα Enger, ἀνϑρώσχκουσα Karsten, δυσϑνητοῦσα 

olim Herwerden, αἰϑαλοῦσσα Naber. 819 sq. τίνειν | χάριν γ᾽ 

Keck. 818sq. χἀρπαγὰς Tyrwhitt, κἀλλαγὰς HL Ahrens, xe 

ταγὰς (olim παστάδας yapoxAózouc) M Schmidt, κἀπάτας Schwerdt. 

ὑπερτόνους Heimsoeth. γάρπαγὰς ὑπερκότως ἐπραξάμεσϑα Enger. 
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ὑπερκόπως vel ὑπερκότως Kayser. 814. ἔπραξαν ἄτᾳ Pauw. 

815. ἄργιον δάκος Blomf., ἀγρέου δάκους Dobree. 816sq. 0z- 

μάϑυνεν ἀσπιδηφόρος | ἵππου λεὼς νεοσσός, Apysiow δάκος Weil. 

816. γίππου Pauw. ἀσπιδηφόρος Blomf., ἀσπιδήτροφος Wieseler. 

ἀσπιδηστρόφου πλέως Auratus, ἀσπιδηφόρος λόχος Karsten, ἀσπεδὴ- 
τρόφος λέων, eiectis v. 818sq., HLAhrens, ἀσπιδηφόρων πλέως 
Rauchenstein, ἀσπιδηκρότος, λάβρον Keck. νεότητος ἵππος ἀσπιδη- 

στρόφου πλέως, nisi potius 816sq. delendi sint, olim Schuetz. λε- 

χοῦς anonymus (H.). 816sqq. νεοσσὸς δ᾽... ὑπερϑορών τε 

Salzmann. 817. Πλειάδων φάσιν H L Ahrens. 817sq. z- 

δημ᾽ ὀρούσας 0  . . ὑπερϑορών cs (deleto v. 816) vel ὑπερϑορὼν 
08 .. λέων πήδημ᾽ ὀρούσας ἀμφὶ . . δύσιν Schuetz. 817 — 819 
suspecti Karsteno. 818. δὲ Πέργαμ᾽ Keck. 821. ἃ δ᾽ Paley. 
φρόνημ᾽ ὃ Schuetz. 823. παύροισι γὰρ σύνηϑες ἀνϑρώπων τόδε 

À Nauck. 894. φίλων olim Elmsley. ἄνευ λύπης vel ἀπενϑύή- 

τους Storch. 826. (διπλάξες Pearson). μὴ πεπαμένῳ τόσον En- 

ger. πεπασμένῳ GCWSchneider. νόσου Auratus. 897. αὐτοῦ 

Elmsley. 829. πλεέστους λέγοιμ᾽ ἄν, εὖ yàp ἐξέπεισέ με (vel 
ἐξέδειξέ por) Herwerden. 830. (αζμυλίας Karsten). εἰδώλων 

σκιάς Keck. 831. δοκοῦντας ἐνιδὼν Weil. 834sq. ζῶντος 

λέγω. τὰ δ᾽ ἄλλα, ταῦτα Keck. ^ 838. ἐμμενεῖ vel αὖ μενεῖ FW 

Schmidt. μένῃ Stanley. 839. ὕπου δὲ Naber. 841. τρέφα: 

μένος Butler. 843. ϑεοὺς τὰ vel ϑεούς γε Pauw, ϑεοὺς μὲν vel 

potius ϑύοισε Karsten. 845. ἔυπεδος Cobet. 849. ἄλλων πά- 

ρος Merkel. 850. δείξω F W Schmidt. 851 delet Karsten. 

Post 853 lacunam statuit HL Ahrens. 854. κύουσαν ἡδονὰς vel 

potius versum ex 865 compositum conicit HLAhrens, post 856 

collocat, x4uoóoy scribens, Karsten. παλιγκόπους Heath. |854— 56 
καὶ τοῦ μὲν ἥκειν, τοῦ δ᾽ ἐπιρρέπειν κακοῦ κάκιον ἄλλο πῆμα λά- 

σχοντος δόμοις, πολλὰς κλύοις ἂν χληδόνας παλιγκότους Keck. 

855. τὸν μὲν ἄγχειν Stanley. ἐπέρχεσϑαι Weil, ἐπεισϑορεῖν Enger, 
ἐπεϊσερρειν Herwerden, cus up MScehmidt, fort. ἐπεισφρεῖναι. 

855sq. xa! . . ἥκειν πῆμα, τὸν 0^ .. ἄλλο λάσκοντας δόμοις Schuetz. 

856. inter πῆμα et A&oxovzac lacunam statuit Merkel. 857. co- 
σῶνδ᾽ Butler. 858. ἁνὴρ ὅσων Meineke. 859. ἐτέτρωτ᾽ (τέ- 

τρωτ᾽) ἂν ὃ. (πλέως) λόγῳ Auratus, ceco ρῆσϑαι δικτύου πλέον σφε 

δεῖ Maehly. πλέω ῥάγη Hartung. δικτύου πάλαι πλέον Naber. 
861. γ᾽ ἂν Abresch. /Zzpówv ὧν δεύτερος Burges. 862. μορ- 
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φὴν ἄνωϑεν CGHaupt, στολὴν ἄνωϑεν Hartung, πελλὴν ἄνωθεν 

Schwerdt, πολλὴν ἀνελθών HL Ahrens. τὸν κάτω Pauw. Versum 
suspectum habet Schuetz. 863. τρέμορφον Maehly. λαβεῖν 
Paley. 865. παλιγκόπων Heath. 866. πολλὰς ἕωϑεν Keck. 
866sq. πολλὰς (πάροιϑεν vel) κρεμαστὰς .. ἔλυσαν, ἀλλὰ πρὸς βίαν 

λελυμένης Karsten, πολλὰς ἀνῆπτον. . δέρης 1. ἄλλοι δ᾽ ἔλυσαν 

Herwerden. δμῶες δέρης ἔλυσαν ἀμοὶ πρὸς βίαν λελειμμένης Mei- 
neke. 867. ἔλυσαν ἄλλῃ Wieseler, ἔλυσαν ἅβραι M Schmidt, ἔλυ- 
cay dio. Keck, ἔλυσαν ἁμμῷ Weil ἅδου πρὸς βίαν λελιμμένης 
HLAhrens. εἰλημμένης Auratus, λελημμένη Schuetz, λελιμμένης 

Blomf., ἐνημμένης Emperius, λελεεμμένης CGHaupt, πεπλεγμένας 

Hartung, λελησμένης Schneidewin, ἀνειμένης J C Schmitt, δεδμημένης 

Keck. 868. ἐκ τῶν δέ co: Schuetz, ἐκ τῶν δέ σοι Bothe, κἀκ 

τῶνδέ τοι Weil. 869. κῦρος ὧν Auratus. Versum post 871 

transponit Madvig. 872. ἀμφίϑηκτα Schneidewin, οὐ φυλακτὰ 
vel δυσφύλακτα Kayser. 8783. τόνδ᾽ Canter. 874. δημόσοος 

Hartung, δημοϑροῦς Dettweiler. 875. βόλον Canter, βολὴν Wiese- 
ler. βουλὴν xaxi» ῥάφειεν Schoemann. ὥς τε Hartung, ὥς τε 
RKlotz, ὥς co: Madvig, ὡς τὸ Keck, ὡς 07 Rauchenstein. συγγε- 

vic Wiel. 876. λαχτέσα: πέδοι Karsten. 877. μέν τις Herm. 

σχέφις Pauw. 881. κάουσα Hartung. 882. ἀτημέλητος (vel 
ἀτημελήτως) aif» Auratus, dvzvócouc ἐς αἰέν Maehly. 883 sq. 
ὑπὸ ῥιπαῖσιν ἐξηγειρόμην κώνωπος ἰύξοντος Hartung. 885. ξυνει- 

δότος CGHaupt, ξυνάδοντος Karsten. γρόνον Musgr. 886. 
ταῦδϑ᾽ ἅπαντα Wakefield. ἀπορϑήτῳ φρενί Pauw. τλᾶσα παντλήτῳ 

φρενέ Schneidewin. 886-54. τλᾶσα τῶν σταϑμῶν κύων. | λέγοιμ᾽ 

ἂν ἀνδρα τόνδ᾽ ἀπενϑήτῳ φρενί HLAhrens. 886 -- 899 delet 
Dind. 887. τόνδε τὸν Bothe, τῶνδε τῶν CGHaupt, τόνδ᾽ ἐγὼ 

Weil. 889. στολὴν ποδήρη Heath, στῦλον πέδωρον Karsten. 

Post 889 interponebat versum in Bekk. Anecd. p. 353, 11 ex Aga- 

memnone allatum (fr. 124 N.) 7aÀxóv ἀϑέριστον ἀσπίδων ὑπερτενῆ 
Blomf. 889sqq. sic disponit: 889. 893. 891. 892. 890 Ty. 

Mommsen. 890. γαῖαν φανεῖσαν vel γῆν ἐκφανεῖσαν, nisi spurius 
sit versus, Blomf., ἀκτὴν vel potius ἀγὴν φανεῖσαν HL Ahrens. 

Versum post 892 collocat Hartung. 891. γαληνὸν ἦμαρ versibus 

sie transpositis: 892. 891. 890 Herm., τρέλλεστον ἦμαρ, si quid mu- 
tandum sit, Schneidewin, γανυστὸν ἦμαρ Meineke, γαληνὸν οἷδμα 
δ᾽ JCScehmitt. 8992. ante 890 collocat Bothe. 899. eicit Blomf., 
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post 894 collocat Schuetz, ante 886 Weil.  c£opova δὲ HL Ahrens. 
894. τοίοις os vo(vov Auratus, τοιοῖσδε τοίνυν σ᾽ Pauw. 895. τὸ 
πρὲν Engeret Karsten. 898. zooór-opoc Valekenaer. 899. ἐπέ- 

ocaÀcat, τόδε Hartung. 

902. ἀέλπτως Kayser. ὥς ww Auratus. 903. φροντέδ᾽ 
Weil. 904. εἰργασμένα Karsten. 907 ante 906 collocat hoc 

modo: paxpày μὲν . . ἐναισέμως ἀπουσίᾳ τάδ᾽ εἶπας εἰχότως c 

ἐμῇ. 1 dAÀ οὖν παρ᾽ κτξ. Hartung. 907sq. ἐξαισίως σαΐνειν 

Maehly. 908. ale . . εὑρέσϑαε Naber. εὔχεσθαι A Nauck. 
909. ἐν τρυφαῖς Verrall. 919. ϑεοὺς τοιοῖσδε Auratus. 914. 
ὄντα φάρεσιν Wakefield. 915. ἐμοί στιν Wakefield. φϑόνου 
Paley, φόγου Naber. 917. ποδοφήστρων δ᾽ ἐμὴ τῶν Schuetz, 
(ποδοφψήστρων ταπήτων Wieseler). 918. (χλιδῶν ὕγεια καὶ Wake- 

field). 920. εὐσοίᾳ ANauck. 921. εὖ πάντα. . πράσσοιμ᾽, 
ἄνευ ϑάρσους Karsten. πάντα τὼς Burgard. εἶπον τάδ᾽ ὡς πρὸς 

τἀμά γ᾽ εὐθαρσὴς ἐγώ Machly, ἔμπας τάδ᾽ o0 πράσσοιμ᾽ ἂν εὐϑαρ- 
σὴς ἐγώ Weyrauch. (ἄν, οὐ ϑαρσὺς ἐγώ Hartung, εἰ πάντα δ᾽ ὡς 

πράσσοιμ᾽ ἂν εὐϑάρσουν ἐγώ J B Kan). εὐϑαρσῇ λέγων Weil. 9922. 
εἶπες δὴ Heath, εἶχε μὴ Karsten. 923. διαφϑεροῦσ᾽ ἐμοί Por- 
son, διαφϑεροῦσ᾽ ἐμήν Schoemann. 924. ηὔξω ϑεοῖσι τάδ᾽ ἀνύ- 
σας ἔρδειν τάδε: Kayser, ηὔξω ϑεοῖς δείσας τι τῶνδ᾽ εἴργειν ἐμέ; 
vel δείσας ct μή μ᾽ ἔρδειν τάδε; vel ἢ πρὸς ϑεῶν δείσας τέ μ᾽ οὐκ 
ἐᾷς τάδε: Rauchenstein. εὖξαι ϑεοῖς δείσας: σὺ δ᾽ ὧδ᾽ ἔοδειν 

τάδε Schoemann. εὔξαιτό τις δείσας à» Weil, εὔξω, 8&0) δ᾽ ἴσα- 

σιν Badham. δήους ἂν Auratus, δείσας ἄρ᾽ Bamberger, δείξασιν 

Karsten, δείσας τιν᾽ Schneidewin, πταίσας ἂν Keck, δ᾽ ἔσως ἂν 

MSchmidt, σωϑεὶς ἂν Margoliouth. δείσας ἀνὴρ ἔρδειν Maehly, 
δείσας ἀν᾽ ὁδὸν ἔρδειν Storch. ἔρδειν ἐμέ Enger. Signum inter- 
rogationis sustulit Blomf. 995. εἴπερ τί γ᾽, εἰδὼς εὖ Karsten. 
εἴπερ τις αἰδώς γ᾽, εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπ᾽ ἂν τέλος M Schmidt. εἰδώς τ᾽ 

Badham. ἐξεῖπεν Auratus. ἐξεῖπον ϑέλων Pauw, ἐξεῖπόν γ᾽ ἔπος 
Heath. εὖ τόδ᾽ ἐξειπεῖν vel ἂν τόδ᾽ ἐξεῖπον Kennedy. εἴπερ τις. 

LEN) 
εἰδώς γ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τάχος Campbell. fxóuzv τέλος Margo- 
liouth. 997. ἐν ποικέλοις οὖν Karsten. 99254ᾳ. τοῖς ὀλβέοις 

γὰρ. . πρέπει, εἰ καὶ κτέ., tribuens 982 ---4 Clytaemestrae, HL 

Ahrens. 933. ἢ οὐ xai σὺ Franz, ἢ οὐ καὶ σὺ Herm., 7 κάρτα 
I ^ Bamberger, μὴ καὶ σὺ Schneidewin, 7 γὰρ σὺ Meineke, οὐ xai σὺ 

Hartung, εἰ καὶ σὺ Keck, τέ δαὲ σὺ Kirchhoff. τῆσδε Auratus. 
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τήνδ᾽ ἀδήριτος Butler. δήρεως Bothe, δήριος vel δηριτὸς olim 
Herm., δήμιος Wieseler. οὐ xal σὺ νέκης τῆσδε δηριᾷς πέρε Rau- 

chenstein. 934. τί δ᾽ o); Schoemann. χράτος μὲν τῶν παρείς 

γ᾽ olim Bothe, χράτος μὲν δὸς πάρες 9' Hartung, κράτος μὴν τόδε 

παρεὶς Thiersch, χράτος μὲν σὸν παρεὶς Enger, χράτος μέντοι πα- 

psíc γ᾽ Karsten, χράτος μὲν σοέ" παρὲς δ᾽ Badham, χρατεῖς μὲν 

παραχαλῶν Weil χρατεῖς τοι τόδε παρεὶς ἑχών γέ μοι Keck. 

935sq. ὑπ᾽ ἀρβύλας λύο: ] τάχιστά μοι δούλων τις, ἔμβασιν Har- 

tung. 936. πρόδουλος Auratus, πρὶν δοῦλος olim Bothe, πρό- 

coudov Weil, πρὸς οἶμον Keck. πρὸς ὀλβίαν ποδὸς βάσιν. v. 939. 

940 ante 937 positis, Herwerden. 987. σὺν ταῖς δὲ Pauw, 

σὺν ταῖσδέ μ᾽ Heath, ξαντοῖς vel ξυστοῖς δέ μ᾽ Dobree, σὺν σοὶ δέ 

μ᾽ Scholefield. ξὺν ταῖσδε μὴ ἐμβαίνοιμ᾽ Hartung. 938. ὄμμα 

προσβάλοι Karsten. βάλῃ Blomf. φϑόνον Auratus, φϑόνῳ Keck. 

939. στρωματοφϑορεῖν Auratus, δωματοφϑορεῖν Schuetz, ὀμματο- 

φϑορεῖν Wieseler, γνωματοφϑορεῖν vel γνῶμ᾽ ἀποφϑεέοειν Weil, δαξ 

pov ὀργαΐίνειν Maehly. (σῶμα τοῦϑ᾽ ὁρᾶν πόσιν C G Haupt). 

939sq. δώματ᾽ εἰσϑορεῖν τόσον φϑείροντα πλοῦτον vel δωμάτων 

φϑεέρειν τόσον φαρῶν τε πλοῦτον vel σῶν ἀποφϑεέρειν τόσον φαρῶν 

τε πλοῦτον M Schmidt. 940. πατοῦντα Dind., στεύθοντα Herm., 

στέλβοντα olim MSchmidt, γέροντα HL Ahrens, τρύχοντα Keck. 

941. ταῦτ᾽ οὖν vel τοῦτ᾽ οὖν Schuetz, τοῦτον Wieseler. τούτων 

μὲν αἰδώς Martin, τούτων τοσοῦτον vel ταῦτ᾽ οὖν ἔχ᾽ οὕτω olim 

Schneidewin. 949 — 65 histrionis emblema iudicat HbDiels. 

950. ἐσαργύρου olim Schuetz. 951. παγκοίνιστον Bothe, παγκάλ- 

λιστον Maehly. παγκλέϊστον εὐγμάτων σέβας Keck. βάφος Salma- 

sius, βαφήν Karsten, ῥέ ἔγος M Schmidt. 952. οἴχου Auratus. 

οἴκῳ .. τῷδε Blomfield. ὄγκος Ty. Mommsen, ἅλες Schwerdt. 

oixoc δ᾽ ἐπαρκεῖ Stanley. ϑεοῖς ἅλις Karsten, ϑεοῖς ἄδην Wey- 

rauch. 953. πόρος Hartung, ἔγων olim Weil, qui iam versum 

(post 952) excidisse putat, γέμων Enger, ἐχήν vel ἔγης MSchmidt, 

πλουτεῖν Davies. 954 sq. γὔξανον | πολλοῖσι Keck. 955. ϑεοῖσι 

Karsten, λογίοισε ὙΥ οἷ]. προὐνδειχϑέντος Abresch. προὐδέρχϑην τ᾽ 

ἂν ἐν Hartung. Fort. προυνεχϑὲν τόδ᾽. 956. τῆσδ᾽ ἐμῆς ἀλω- 

μένης HLAhrens. μηχανωμένη Auratus. 957. γὰρ αὔης Weil. 

fixer ἂν δόμους marg. Mitford, ἵκετ᾽ ἐς χλάδους olim Schuetz, 

ἔχετ᾽ ἐς τομάς Karsten. 958. ὑπερτείνουσα Auratus. σειρέου 

σχέπην Keck. 958sq. χυνός, σοῦ μοι: μολόντος Weil. 959. 
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ὡς σοῦ μολόντος, versu 959 posito ante 957, in quo ἄξης παρού- 
σης φυλλὰς scribit, et deletis v. 960—963, HL Ahrens. 960. 94- 

πος μέσῳ χειμῶνε, v. 961. 962 ante 959 positis, A Ludwig. σημαξ 
νεις δόμοις Schuetz, ϑερμαίνεε μολόν H Voss, σημαίνει μολόν Kar- 

sten, χηλαέίνεε μολόν M Schmidt. 961. γ᾽ ἀπ᾿ Porson. 962. 
τόϑ᾽ ἡδὺ φῦκος Auratus. τελεῖ olim Bothe. 963. ἐπισκεπωμέ- 
vou vel ἐπισχιωμένου Hartung. 965. μέλοι δέ coí τι Jacob. 
τῶνπερ ἂν μέλῃ τελεῖν Haase, τῶνπερ ἂν μέλῃ πέρι Maehly. (μέλῃς 

Auratus). μέλλω στελεῖν Pauw. 967. δῆγμα Stephanus, δέρ- 
γμα Keck. 968. πωτᾶτα: Meineke. 969. ἀκέλευστον ἄμει- 

σϑὸν ἀοιδάν Auratus. 970. ἀποπτύσαν Scaliger. δόκαν Karsten, 

δοκὰς Weil. 972. ἕξει Auratus, ξεν Pauw, ἥξει Schuetz, (ew 

Schwerdt, ἔσχες Karsten. 9'729sq. ἴσχει φίλων φρενῶν ϑρόνος 
Keck. 973. γρόνιος ἐπεὶ Karsten. 978sqq. χρόνος δ᾽ ἐπὶ 
πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς φαμμέας ἀκάτας παρήβησεν olim, postea, ut 

EAJAhrens, χρόνος δέ τοι πρυμνησέίων ξὺν ἐμβολαῖς φαμμίας ἀχά- 
τας παρήβησεν MHerm., γρόνος δ᾽ ἐμοὲ πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς 
φαμμέαισιν παρήβησεν Weil, γρόνος δέ τοι πρυμνησέων ξυνὼν βολαῖς 

φαμμίας ἀπὸ γᾶς Maehly, γρόνος δ᾽ ἐπὶ πρυμνησέων ξυνεμβολαῖς 

φαμμέας ἀκτᾶς παρήβησεν Madvig. 9798. ἐπὲ Scaliger. — 978sqq. 
χρόνος δέ τοι πρυμνησίων ξυνεμβολαῖς φαμμιᾶν ἀκάτων παρήβησεν, 

αἶσϑ᾽ Schoemann, χρόνος δέ τοι πρ. ξὺν ἐμβολαῖς φαμμέας ἀκτᾶς 

παρήβησεν Rauchenstein, χρόνος δ᾽ ἐπεὶ πρύμνας νεῶν γαλκεμβόλων 
φάμμας καϑεὶς παρακτίας ὕπ᾽ Ἴλιον ὦρτο Metzger. γρόνος δ᾽ ἔβη 
πρυμνησέίων ξυνεμβολαῖς φαμμέας ἀκάτου, παρήβησέ τ᾽ olim Schneide- 

win, χρόνος δέ τοι πρυμνησέων ξὺν. ἀμβολᾷ φαμμίαις ἀκάτοις παρή- 
fuos» Kayser. 974. ξὺν ἐμβολαῖς Casaubonus, ξὺν ἐμβόλοις 

Scaliger. 974sq. ξυνεμβολαὲ φαμμέαις ἀκταῖς παρήβησαν Blom- 
field. ξὺν ἐμβολαῖς φαμμέας ἀκτᾶς Wellauer, ξὺν ἀμβολαῖς dappíac 
ἀκάτου παρήβησεν Schwerdt, ξυνεμβολαὶ φαμμέας ἀκάτας παρήβησαν 

Ortmann, προὔμνησ᾽ ἰδὼν ἐν ξυμβόλοις φάσματ᾽ ἄτας παρήβησεν 
Davies. ξυνεμβόλοις et ἀκάτα ex interpretatione ξυμβολικῶς" ὡς 
ἄκατος repetit Pahle. 974 sqq. ξυνεμβόλους φαμμίας ἀκτᾶς 

παρεκδούμενος πρὸς "low Hartung, ξὺν ἐμβολᾷ (φάμμον εἰς olim, 

postea) φαμμέας τ᾽ ἀκάτοις πρόμοι βῆσαν Weyrauch. 975. φαμ- 
μίας ἀκτὰς Tyrwhitt, φαμμέαις ἀκάτους olim Bothe, φαμμέαις ἀκά- 

τοις, postea Φαμμέαις ἀκμὰ Emperius, φαμμὲς ἀκτὰ vel ἀγὰ HL 
Ahrens, φαμμία σάμαξ Merkel ἀκάτου Klausen. 975sq. d«p- 
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μέαισιν παρήβησεν Preuss, φαμμέαις ἀκάτα παρήβησεν ᾷϑ᾽ olim En- 

.ger, φαμμίας ἀκτὰς παρήμειφεν Karsten, φαμμέας ἁφὰς παρέκλυσεν 

Keck, φαμμέας ἐξ ἀκτᾶς βέβηκεν JH H Schmidt, φαμμίοις áxpà πα- 

ρήβησεν Margoliouth. (πάρβησεν vel παρῆκεν Pauw, παρῆφεν Heath, 

παρέδησαν anonymus). 976. ἐπ᾽ Ἴλιον Casaub. 4978. πείϑομαι 

margo Askewi. πείϑομαι ὑπ᾿ Abresch. 980. »possit quis suspi- 

cari scribendum esse μελῳδεῖς Herm., μονῳδεῖ Davies. 982. οὐ 

τοπᾶν Verrall £yse« Pauw; ἔχειν Schuetz. 984. οὔτι Casaubo- 

nus. μάταν Ce? Schoemann. δ᾽ αὖ por μάταν Ce? Metzger. 988. 

ἐνθέοις olim Enger. (ἐνδέώκοις δὲ Schuetz). ἐνδώκοις goíxeow Har- 

tung, éxóíxorc φρεσὶν Karsten. 986. xuxiouuévou Salzmann, 

χυκλοῦτ᾽ ἐμὸν Keck, κυκλουμένων M Schmidt, κυκλοῦταξ μου Metz- 

ger. 987. εὐχὴ δ᾽ ἐμᾶς Metzger. εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾿ ἐμᾶς τάδ᾽ 

Stanley, εὔχομαι δ᾽ ἀπ’ ἐμᾶς τιν’ Pauw, εὔχομαι τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς 

Blomfield, εὔχομαι δ᾽ ἐμᾶς ἀπαὶ Bothe, εὔχομαι δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τι 

(00) Klausen, εὔχομαι τάδ᾽, ἐμᾶς τιν’ ἐξ C GHaupt, εὔχομαι 

δὲ τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς Martin, εὔχομαι ταῦτ᾽ ἐξ ἐμᾶς Rauchenstein. δὲ 

τάδ᾽ ἐξ ἐμᾶς Emperius, δ᾽ ἐχτός γ᾽ ἐμᾶς Karsten, δέ y^ ἐξ ἐμᾶς 

Keck, δ᾽ ἐμᾶς τὸ “νῦν Merkel, δῆτ᾽ ἐξ ἐμᾶς Heusde. δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς 

τὸ πᾶν Herm., δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς μάταν Schwerdt, δ᾽ ἀπ’ ἐμᾶς τιν᾽ οὖν 

olim desstedy δ᾽ ἀπ᾽ ἐμᾶς τοιαῦτ᾽ Kennedy. 990. μάλα 

γάρ co: τὸ τᾶς olim Bothe, μάλα γὰρ οὖν τὰ πολλὰ τᾶς Lachmann, 

μάλα γέ τοι τὸ τᾶς Wellauer, μάλα τε γὰρ τὸ τᾶς Emperius, μάλα 

γε γὰρ τὸ τᾶς GCW Schneider. μάλα γέ τοι τὸ πολέος γ᾽ (δ᾽ Ἐπ- 

ger) ὑγεΐας vel μάλα τὸ τᾶς ὑπεράγαν ὀχείας  Herm., μάλα γὰρ σϑ᾽ 

ὅτι τὸ τᾶς ὑγιείας Franz, μάλα γέ τοι τὸ τᾶς πλέας ὑδαρίας Har- 

tung, μάλα γέ τοι τὸ ποτνίας ὑγιείας Karsten, μάλα γέ τοι τὸ με- 

γάλας ὑγεΐας Paley, μάλα δὲ τᾶς πολλᾶς βροτοῖς ὑγιείας HDüntzer, 

μάλα γέ τοι τὸ τᾶς ἄγαν ὑγίζας Schoemamn, μάλα γέ τοι τὸ τᾶς 

ἄκρας ὑγίας Heusde. Post μάλα γὰρ lacunam statuit Pauw. σῴφο- 

δροτέρας Thiersch, μαχροτέρας Rauchenstein, πολέας Conington. 

ὑγιέας HL Ahrens. 990 sq. μάλα yàp (ἄϑλιον» τὸ τᾶς dxopécoo 

ὑγιείας τέρμα Weil. ὑγιέος μάλα γέ vot πολέος οὐκ ἀκόρεστον 

Schwerdt. 990sqq. μάλα γέ cot «περιβρυοῦς» ἀκρότατον ῥώμας 

npn (χαχόν᾽ » νόσος dprepíav ὁμότοιχος ἐρείδε: Keck, μάλα τε 

γὰρ περιμέτρου Y ὑγεΐας ἀκαρές cot τέρμα" νόσος γὰρ ἀεὶ ἀχροῶν 

ὑμότοιχος Maehly. 991. agro aon Auratus, ἀχόρευπονς postea 

ἀπάρεστον Schuetz, ἀκορὲς τὸ vel ἀκορὲς H Düntzer, ἀόριστον vel 
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ἀπέραντον Karsten, ἀκόρεστόν {το Butler. νόσος δ᾽ Schoemann. 
νόσος μογερὰ Lachmann, νόσος γὰρ ζὅμως» Klausen, νόσος γὰρ 
(dpàc) Lindau, νόσος δ᾽ ἄρ᾽ (às?) Hartung, νόσος δ᾽ ἀφανὴς 
Rauchenstein. 991sq. τέρμα νόσος στυγερὰ γείτων HL Ahrens. 
νόσος δ᾽ ἄρα γε:τονεῶν J H H Schmidt. 992. ὁμοροῦσ᾽ ὁμότοιγος 
Heusde. &peíze: Schwerdt. 993. xal πότμος (a0 πολυπάμονοςΣ 
εὐϑυπορῶν Hartung, {πολλάκε 0» εὐθϑυπορῶν xai πότμος (αἰφνιδέωςν 
Heusde. Post 998 lacunam statuit Heath, supplet οὐ μόνεμός ποτε, 
ναῦν Bothe, ναυστολέοντος ὁδόν vel μᾶκος 6000 oníótow ex irg. 

369 N. Ty. Mommsen. 994. (πολλάκις) ἀνδρὸς olim Schuetz, 
qui postea cum Porsono ροβύ ἔπαισεν lacunam notavit, ἀνδρὸς ἔπαι- 

σεν «4. (eic) ἄφαντον Blomf., ἀνδρὸς ζἐπαιρομένου τύχαις ἔπαισ᾽ 

(eic) ἄφαντον Bamberger, ἀνδρὸς ἔπαισεν (ἄφνω πολλάκι δὴ πρὸςΣ 
ἄφαντον, postea ἔπαισεν (ἄφνω δυστυχίας» ἄφαντον HL Ahrens, ἀν- 
δρὸς (ἐν εὐτυχέᾳ ναὸς» ἔπαισεν ἄφαντον Paley, ἀνδρὸς ἔπαισε {πρὸς 
ἄτας» ἄφαντον Prien, ἀνδρὸς ζὑπὲρ τὸ μέτρον ϑᾶσσονν» ἔπαισε 
{πρὸς ἄτας» ἄφαντον Schoemann, ἀνδρὸς o . ὧν. αὖτ᾽ ἔπαισ᾽ 
ἄφαντον J C Schmitt, ἀνδρὸς (dyaAAouévou πλῷ κάρτ᾽) ἔπαισ᾽ ἄφαν- 

τον Keck. ἔπαισεν πρὸς ἄφαντον Davies, ἔπαισ᾽ ἐς ἄφαντον Rau- 
chenstein. 995. κάϑ᾽ ὃ μὲν (et 996 ὄκνον) Emperius. xal πρὸ 
μέν ct vel xai πρόπρυμνα Enger, xo) τὸ μέν ct Dindorf. πῤοσχρη- 
μάτων Heath,.eopzguéro» HLAhrens, πρὸ τρημάτων MSchmidt. 

995sq. xal τὸν... ὄκνον Auratus. xal πρὸ μὲν τὸν χρημάτων κτη- 
σίων ὄγκον βαλὼν Schuetz, xoi τὸ μὲν πρόπρυμνα (quibus τοῦ κτη- 

σίου γόμου βαλὼν adiungit Burgard) Stenzel, xa? τὰ μὲν πρόχειρα 

τῶν χρημάτων ὄκνος βαλὼν Schoemann, κἀπὸ μέν τε χρημάτων xcr- 
σίων βάρος βαλὼν (olim ἀλλ᾽ ὃ μὲν πρὸ χρημάτων χτησίων ὄκνον 
βαλὼν et 999 πλησμονᾶς) Rauchenstein, κάτα μέντοι γρημάτων 
χτησίων ὄγκον βαλὼν Herwerden, xa) τὸ μέν γε χρημάτων κτησίων 
ἄδος βαλὼν JH H Schmidt. 996. χτήσεως ὄκνῳ βαλὼν ALud- 

wig. ἄχϑος Heath, κέρδος Hartung, γέμος Karsten, ὄκνῳ Ken- 
nedy. πημονᾶς ἄχος, βαλών et 999 χτησίων γέμων ἄγαν Weil. Post 
997 supplet χύμασιν καὶ τῇ ζάλῃ Bothe. 998. γόμος Blomf. 

999. πλησμονᾶς Schuetz. 
1000 ante 998 (οὐκ ἐπόντισε σχάφος, οὐδ᾽ ἔδυ πρόπας δόμος) 

ponit Schwerdt, item (σῶν ἐπόντισε σχάφος κοὺκ ἔδυ κτέ.) Keck. 

1001. πολλά τἂν Herm., πολλὰ γὰρ Burgard. ἀμφελαφοῦς Schwerdt. 
1004. γᾷ Karsten. πεσόν γ᾽ Casaub. ἅπαξ πεσὸν Porson. τὸ πεσὸν 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 12-— 
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δ᾽ ἅπαξ ἐπὶ γᾶν Schuetz. ϑανασέμου Auratus. 100454. πεσόν 
ϑ᾽ ἅπαξ ϑανάσιμον προποϑέν τ᾽ ἀνδρὸς Badham. 1005. πῶς ἀν- 
δρὸς . . αἷμά τις Keck. 1005sq. τίς δ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ Schoe- 

mann, τές ἔτ᾽ ἀγχαλέσαιτ᾽ Karsten. 1006. πάλιν delet Musgr. 

πόλλ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ Kennedy. 1007. οὗ γε Hartung, εὖτε Weil, 
οὐχὲ (signo interrogationis posito) olim Enger. 1007sqq. οὐδὲ 
τὸν ὀρϑοδαῇ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν Ζεὺς ἂν αὖτ᾽ ἔπαυσεν ἐπ᾽ ἀβλα- 
βείᾳ olim, postea Ζεὺς δὲ τὸν ὀρθοδαῇ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν ἔπαυ- 
cs», ceteris deletis, Herm., εὖτε δὲ τὸν ὀρϑοδαῇ Ζεὺς φϑιμένων 

ἀνάγειν ἔπαυσεν Schwerdt, οὔτιν᾽ ἔνερϑ᾽ At0ou τῶν φϑιμένων ἀνά- 
ys» ἀνυστόν, ceteris deletis, Karsten, τοῦδε τὸν ὀρϑοδαῇ τοῦ 'x 
φϑιμένων ἀνάγειν Ζεὺς εὖτ᾽ ἔπαυσ᾽ ἐπ᾽ εὐλαβείᾳ Enger, οὐδὲ τὸν 

ὀρϑοδαὴῇ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν ἐᾷ Ζεύς Rauchenstein, εἴγε τὸν ὁρ- 
ϑοδαῇ τῶν φϑιμένων ἀνάγειν Ζεὺς ἀπέπαυσε {τέχνας o0x) ἐπ᾽ ἀβλα- 
βείᾳ Schoemann, οὐδὲ τὸν ὀρϑοδαῇ γ᾽ ἀμφιμένων ἀνατεὲὶ Ζεὺς αὖτ᾽ 
ἔπαυσ᾽ ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ Merkel. 1008. τοὺς φϑιμένους Schuetz, 
φϑιμένους Hartung. 1008sq. τῶν φϑιμένων Ζεὺς ἀνάγειν ἂν 
εἶρξεν Davies. 1009. Ζεὺς αὐτὸς ἔπεισ᾽ Auratus, Ζεὺς ἀνέ- 
παυσεν Klausen, Ζεὺς ἂν ἔπαυσεν Martin, Ζεὺς ἀπέπαυσεν Hartung. 
Ζεὺς ἔα αὔτ᾽ (vel εἴασεν) ἐπ᾿ ἀβλαβείᾳ olim Enger, Ζεὺς ἂν αὖτ᾽ 
ἔπαυσεν Prien, Ζεὺς ἀπέπαυσ᾽ ἐπ’ ἀβλαβείᾳ HL Ahrens, Ζεὺς ἀπέ- 
παυσε βέλει δαμέντα (vel πυρὲ βλαβέντα) Weil, Ζεὺς υ. ἐπ᾽ ἀβλα- 

βείᾳ J C Schmitt, Ζεὺς ἀπέπαυσεν ἐπεσβολιάων 1, Schmidt, Ζεὺς αὖτ᾽ 
ἔπαυσ᾽ ἔτ᾽ ἀβλαβὴ ys Keck, Ζεὺς οὐκ ἔπαυσεν ἀβλαβείαν Maehly. 
ἐπ᾿ εὐλαβείᾳ ys Victorius, delevit verba Canter. In scholio ὥστε 
μή τι βλαβῆναι Bothe, ὥστε μὴ ἐπιβλαβῇ εἶναι Enger. —— 1010. ce- 
ταγμέναν olim Schuetz. 10105qq. τεταγμέναν Mogoa μοῖραν . . 

γλῶσσαν οὖν ἂν ἐξέγεε olim Enger. 1011. μοῖρα μοῖρά μ᾽ olim 

Blomf., μοῖρα οιρᾶν GCWSchneider, μοῦζρα μοῦσαν Schwerdt, 
μοῖρα καιρὸν Karsten, μοῖρα μορτὸν Schoemann. 101lsq. μοξζρά 
μοι τις ἐκ ϑεῶν εἶργε μὴ πλέω (ϑροεῖν olim, postea) φέρειν Her- 
werden, μοῦζρ᾽ ἄμοιρος . . πλέον φρονεῖν Maehly. 1018 5ᾳ. καρ- 
δίαν γλῶσσα πάντ᾽ ἂν ἐξέγει Schuetz, καρδέαν γλῶσσ᾽ ἂν ἐξέχει: 
τάδε Karsten. 1014. γλῶσσαν ἂν τάχ᾽ ἐξέχει Bamberger, γλῶσ- 

σαν ἂν παρεξέχει: Weil γλῶσσαν ἄντ᾽ ἂν ἐξέχει HL Ahrens. Post 

1015 supplet ταῖς τύχαις οὐκ εὐπιϑής Bothe. 1019. Κασσάνδραν 
Herm. 1020. ἀμηνέτοις Auratus, ἀμήνετος Fuhr. 1025. δου- 
λίας μάζης βίον Blomf., δουλέας μάξης βίαν Thiersch, δουλέων ζυγῶν 
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ϑιγεῖν Hartung, δουλίας ἀζηλίαν Meineke, δουλίαν μᾶζαν βίου Paley, 
δουλίας τροφῆς τυχεῖν Enger, δουλίας τροφῆς βίον Rhode, δουλίας 
μάζης βοράν M Schmidt, δουλίας (μάϑηῃ olim, postea) μάσϑλης βίαν 

Weil, δουλίας μάξης ϑιγεῖν Romahn et Keck. Inter δουλίας μάξης 
΄ 

et xal ξζυγῶν ϑιγεῖν βίᾳ verba duos versus explentia intercidisse 
olim putabat Weil. 1027. ἀρχαιοπλούτων δωμάτων Hartung. 
1029. ὠμοί γε Thiersch. πανταχῇ πέρα στάϑμης Karsten. κοὐ 
Enger. πέρα σταϑμῶν Meineke. Post 1029 lacunam statuit Hartung. 
1090. οἴσεις Naber. ἔχεις, παρ᾽ ἡμῶν Herm., ἔχεις, παρ᾽ ἡμῖν Mei- 
neke, ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν δ᾽ Enger. Versum (σὺ δ᾽ οὖν Ἀτρειδῶν ὄλβιον 
λαχοῦσ᾽ ἕδος) excidisse putat Thiersch. 10831. λέγουσ᾽ ἐπαπύε: 
Karsten. 1032. ἐκτὸς δ᾽ à» (ἄρ᾽ Hartung) οὖσα Herm., ἐντὸς 
δ᾽ ἐνοῦσα olim Enger. — 1033. πεέϑοι᾽ ἂν 7; πεέϑοι- ἀπευϑοίης Karsten. 

1084—1100. choricas partes singulis choreutis tribuit O Mueller. 

1084. εἴπερ εἰμέ A Ludwig. 1084sq. εἴπερ eiui .. βαρβάρῳ M 

Sehmidt. 1034 - 1086 (ἀλλ᾽ εἴπερ εἶ σὺ... φρενῶν ϑιγοῦσι πείϑο: 
ἂν λόγοις et 1044 δέχεε: φάτιν corrigens) post 1043 collocabat olim Weil. 

1035sq. βάρβαρον φρενῶν ἔσω | κεχτημένη, λέγουσα. . λέγειν 
Schuetz. 1036. εἰ σωφρονεῖ, λέγουσα Schoemann. εἴσω φρενῶν 
λέγουσα, πεῖϑέ νιν λόγῳ Elmsley, ἔσω φρενῶν τ᾽ ἄγουσα χκτέ. OG 
Haupt, ἔσω φρενῶν λαχοῦσα πείϑεται λόγῳ Rhode, ἔσω φρενῶν 
ῥέουσι πείϑετα: λόγοις (vel μαϑοῦσα πεέίϑεται λόγῳ) Hartung, ἔσω 
φρενῶν γεγῶσα (olim κλύουσα) πείϑοιτ᾽ (olim λέγουσα πείϑοιμ᾽) 
ἂν λόγῳ Enger, ἔσω φρενῶν ξυνεῖσα (vel κλύουσα vel ἑκοῦσα) δέξε- 
ca. λόγον Dind. ἔσϑ᾽ à φρενῶν λαχοῦσαν ἂν πείϑοιν λόγῳ. huic 
versui subiciens 1038 (sic: ἕπου λιποῦσα. . ϑρόνον) οἱ 1024—30 
Clytaemestrae omnes continuatos, post hos 1037 sic scriptum 

πιϑοῦ: τὰ λῷστα . . λέγει choro tribuens Meineke, ἔσω φρενῶν 
βαλοῦσα πείϑοιτ᾽ ἂν λόγῳ Keck, ἐγὼ φρενῶν λαχοῦσαν ἂν πείϑοιν 

λόγῳ MSchmidt, ἔσω φρενῶν ἂν οὖσα πείσεται λόγῳ Pahle, εἴσω 
φρενῶν λέγων σὺ πεῖϑέ νιν λόγῳ vel εἴσω φρενῶν γέγωνε πείϑων 

wv λόγῳ olim W., εἴσω φρενῶν λαβοῦσα πείϑοιτ᾽ ἂν (vel πείσεταῦ) 
λόγῳ Herwerden, ἔξω φρενῶν ἂν οὖσ᾽ ἀπειϑοέη λόγῳ Weil. 1057. 
ἐπεὶ τὰ λῷστα Heimsoeth. λέγειν Wieseler, λέγω Karsten. 109754. 
ἕπου et πεέϑου permutat Enger. 1039. ϑυραίᾳ Casaubonus. τῇδ᾽ 
Musgr. τήνδ᾽ ἔτει Kennedy. 1040. πρὸ μὲν γὰρ Bamberger. τὰ 
μὲν παρ᾽ ἑστίᾳ μεσομφάλῳ C GHaupt. ἱΕστίας CF Hermann. 104056. 
τὰ νῦν yàp . . ἔστηκεν ἡμῖν Kennedy. 1041. uZà' ἐπ᾿ ἐσχάρᾳ 

12* 
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πυρός Paley. σέλας πυρός Kayser, φλόγας πυρός olim Schneidewin, 
φάνας πυρός Wieseler, σφαγὰς (σφαγὴν Rauchenstein) πέλας Thiersch, 
σφαγὰς πάλαι Rhode. {ζφλογωπὰ χκῆλα δάπτεται γνάϑῳν πυρός" ἕστηχε 
δ᾽ ἤδη .. σφαγὰς {κόροιςΣ Keck. φανὰς πυρός Merkel. 1044 sq. 
post 1036 collocat A Ludwig, item δέχοιτ᾽ ἔπος scribens Keck, item 
07707 νοὶ ᾽χδεχϑῇ et καρβᾶνος corrigens M Schmidt, item ἀντὲ φω- 
νῆς καρβάνου φράξου γερέ conieiens L Schmidt. 1046. σύ γ᾽ 
ἀντὲ margo Mitford., ὧδ᾽ ἀντὲ Karsten, ἀλλ᾽ ἀντὲ Meineke, ἄγ᾽, ἀντὲ 

OHense. χαρβάνου Auratus. 1047. νεαγρέτου Meineke. 1048. 
μαίνεταέ τε Herm. 50e: Schuetz, βούει C G Haupt. 1049. νεαῴε- 

τος Karsten. Versibus 1049 sq. post 1047 choro continuatis supplet 

inter 1048 et 1051 xo) παύσεται πρὸς κέντρα λαχτίσαι κότῳ Thiersch. 

1052. πλέον Dind. zo/^ac' MSchmidt. ^ 1054. ἔσϑ᾽ Vict. — 1055. 
ἑχοῦσ᾽ ἀνάγκης τῆσδε Casaubonus. τόνδε Auratus. (καἔνησον Canter), 
καΐνεσον Emperius. 1056 1176. chorica coryphaeo tribuit 

Westphal. 1056 (et 1060) ὀτοτοτοὶ (ὀτοτοτοῖ) f ἢ. ὀτοτοῖ, ὁτο- 
τοῖ, πόποι, δᾶ Blomf. coco? δᾷ Dind. 1057 (et 1061) ἄπολλον 

ἄπολλον fh, Ἡπόλλων Ἀπόλλων Bothe. 1058 — 1176. chorica 

quattuordecim choreutis tribuit R Arnoldt. 1058. ἀνωλόλυξας 

schol. Eur. Phoen. 1035 (et Stephanus). 1059. ϑρηνησμοῦ 
Kirchh. ϑρηνητοῦ κλύειν vel ϑιγεῖν Schneidewin. 1063. προσ- 
7xo» Meineke. 1064 (et1069) 4zóAÀwv Ἡπόλλων Herm. ^ 1066. 
γάρ μ᾽ Karsten. In scholio yp. ad variam lectionem ἀπώλεσας δέ μ᾽ 

refert Paley, δεύτερον δέ με ἀπώλεσας conicit anonymus. 1067. 

χράειν b, γράειν Ald., κλάειν Turn., λάσκειν Burges. 1068. παρὸν 
ἢ, παγὲν Musgr., yàp ἐν G C W Schneider. 1071. zo? zo? vel ποῖ 
δὴ Elmsley. 1075. συνέστορ᾽ à Keck. 1076. αὐτοφόνα τε 
Pauw, χαὐτοφόνα Karsten. χκάἀρτάναι f, καρτάνας h, κἀρτάναν Au- 

ratus, κάρτάνας Casaubonus. αὐτόφονα xaxd τε κἀρτάνας Seidler, 
αὐτοφόνα τε κακὰ κἀρτάνας Hermann, αὐτοφόνα κακὰ καὶ ἀρτάναι 

Lachmann, αὐτοφόνα κακὰ κάκ᾽ ἀρτάναν OG Haupt, αὐτοφόνα κακὰ 
κάκ᾽ ἀρτάνᾳ ΑΟΥἿὟ Schneider, αὐτοχτόνα κακά τ᾽ ἀρτάναι τ᾽ Ken- 
nedy. χαρατόμου τ᾽ olim Schneidewin, χκάἀρτάμου olim Emperius, 
χρεατόμα Weil. 1076sq. κάοταμα (olim κάκ᾽ ἀρτανᾶν) κἀνδρο- 
σφάγ᾽ ἰὸν γαπέδου ῥαντήριον HLAhrens, κάκ᾽ ἔδρακ᾽ ἀρτάνᾳ κἀν- 
δροσφάγ᾽ ἰὸν γαπέδου p. Keck. 1077. σφάγειον Turn., σφαγεῖον 

vulgo. παιδοσφαγεῖον olim, postea αἱμοσφαγεῖον Weil. καὶ πέδου 
Pearson, xa! φόνου Schuetz, καὶ πέδοι Herm., δαπέδου Emperius, 
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8^ αἱμάτων Kennedy. σπόρων καυτήριον Musgr., πεδῶν ῥαπτήριον 
Schoemann, φονορραντήριον Enger. 1078. εὖρεν Vict., εὔὕρν 
Blomf. In scholio ἔοιχεν ὡς κύων εὗρις ἀναζητεῖν »schol. vetus« 
cod. h, ἔοικεν ὡς κύων εὔριν ἀναζητεῖν Rob., ὡς κύων εὔρις ἀνα- 
ζητεῖ (deleto ἔοικεν) Dindorf, ἔοικεν. . εὔρις eiva: καὶ Kirchh. 

1079. ματεύειν Turn., ἐνθάδε ματεύειν ὧν volebat, ut videtur, Har- 

tung. ὅν γ᾽ ἐφευρήσει Casaubonus. ἐρευνήσει Karsten. Ante 
1080 ἀ, & inseruit Blomfield. 1080. μαρτυρέοις γὰρ οὖν Abresch: 
μαρτυρέοισε γὰρ τοῖσδε πεπείσομαε vel μαρτυρίοις γὰρ, τοῖς ἀεί τε 
πεέϑομα: GO W Schneider. 1081. τὰ βρέφη fgh. κλαιόμενα βρέφη 

Karsten, χλαόμενά τ᾽ ἐδὲ βρέφη Keck. 1083 sq. 7 μὴν... ἦμεν 
Heath, 7 pi» .. ἦσμεν Porson, Zope» .. ἦσμεν Schuetz, ἦμεν .. 
ἦμεν Wellauer, 7 μὴν. . ἦμεν Scholefield, ἢ μὲν. . ἦμεν Boissonade, 
7 μὴν .. ἴσμεν Cobet, 7 μὴν .. ἐσμὲν Karsten, xai μὴν .. ἦμεν Pa- 
ley. 1084. τούτων προφήτας Weil προφήτου δ᾽ οὔτινος γα- 
τεύομεν Karsten. 1085 (et 1093) i& i$ Blomfield. 1085 sqq. 

τί ποτε σύζυγος, τί τόδε πρόσφατον δεινὸν δόμοισι MHeimsoeth. 

1086. τί τόδ᾽ ἄγος νέον μέγα invenit, sed ipse repudiavit Hermann, 

probavit Karsten. μέγα et 1094 πόσιν delet, scribens τέ τόδ᾽ ἄχος 
γέον Enger, τέ τόδε νῦν ἄγος νέον Kennedy. (ἔγϑος Casaub.), ἄγος 

olim Bothe, βάρος Keck. 1087. xaxov Keck. 1092. βοᾷ 
πόλις fgh. 1098. τάλαν, τί τόδε Keck. 1095. φαιδούνασ᾽; 

ἁπλῶς Keck. 1096. τάχ᾽ ἔργον τόδ᾽ Karsten. 1097. (προ- 
τείεται γεὶρ Legrand). 1097sq. χεῶρ᾽ .. ὀρέγμασιν Paley. 

1098. ὀρεγμένα fgh, ἀρηγόνα Kayser. 1099. 57» γὰρ Schuetz, 
νοῦν γὰρ Emperius. 

1101. ἐὴ Dind. 1101sq. ἔ, £ παπαῖ, πέπλων τέ Hartung. 

1103. δώκτυον τόδ᾽ "Adv Paley. 1108 sqq. ἢ δώκτυον τιταένεε 
δάμαρ ξύνευνος ἡ ξυναιτέα κυσὶ “δου. στάσις δ᾽, ἀκόρετος φόνου, 
χατολολυξάτω ϑυστάδος δυσχέμου MSchmidt. 1103 sq. Ἅ:δου 

&Aoupyéc; Wieseler. 1104. ἀλλ᾿ ἀνδρὸς Karsten, ἀλλ᾽ ἀνδρέ 

γ᾽ Rauchenstein. ἅδ᾽ ἄρκυς MSchmidt. μάλ᾽ ἄρκυς & ξύνευνος ᾧ 
ξυναιτέα Weil. ἀλλ᾽ ἄρκτος HLAhrens, ἅμ᾽ ἄρχυς Heusde. ἡ ξύν- 

εὐνος olim Enger. 7, ξύνευνος ἔσται δ᾽ αἰτέα Hartung, ἣ ξύνευνός 
ἐστιν αἰτέα Rauchenstein, 7 ξύνευνος εἶσιν αἰτία Keck. 1105. 
ἀκορέτῳ γένει: Schuetz, ἀκόρετος μέλει Orell. γέννᾳ HL Ahrens, 

στέγῃ Schneidewin. 1105sq. γένει: κατολολύξατ᾽ ὦ olim Bothe. 
1108. χατολολύξετας ϑύματος λαοργοῦ Hartung. Scholiasta ἐπολο- 
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λύξεται legisse videtur Paleio. λυσώμου Dobree, δαισέμου olim 

Enger, δευσίμου HL Ahrens, δεσμέου olim, postea Aoryíou Weil, 

κλαυσέμου Keck. λευσέμου ϑύματος Meineke. 1109. μ᾽ ἐπο- 
ρϑιάξειν olim Schuetz. οὔ με λαμπρύνει OHense. In scholio σε- 
σαφήνισμαι vel σεσαφήνισταξ nor Paley. 1110. δράμεν Weil. 
lllOsq. χαρδίαν χροχοβαφὴς σταγὼν ἔδραμεν, ἅδε καὶ δορὶ πτω- 
σίμοις χτέ. Burges, χαρδίαν χροχοβαφὴς ἐμοὶ σταγὼν γάζεται. 

ϑριὰ πτώσιμος Keck. 1111. εὖτε Gilbert. xai δορὶ (δόρει: Bothe) 
πτωσέμοις Casaubonus, xai δορᾷ πτώσιμος Pearson, καὶ δορὲ πτω- 

σίμους Twining, κἀνορέᾳ πτώσιμος Pauw, γᾷ δορὶ πτώσιμος Herm., 
χαιρίως πτωσῴου Martung, καιρίᾳ πτωσέμοις Schneidewin, ἅτε 
xai δορὶ πτώσιμος, postea ἅτε χαιρία πτωσίμοις Enger, xai δόνῳ 

πτωσέμοις Merkel. ἁπερεὶ δορὲ Metzger. 1113. ξυνανϑεῖ olim 

Bothe. αὐγάς Pauw. lll6sqq. βοός. τὸν ταῦρον ἐμπέπλοισιν 
μελάγκερων λαβοῦσα μηχανήμασι Karsten. τᾶς βοός" τὸν ταῦρον 

ἐν πεπλώδε: μελάγκερων λαβοῦσα Keck. 1117. πέπλου νιν 

Weil. lll7 sq. εὐπέπλοισιν . . μηχανήμασιν Emperius. ἐν 
πέπλων νιν μελαγχρέων χτέ. Merkel. 1118. μελαγκέρων af, 
μελάγκερων!. μελάγχροον Pauw, μελαγκρόκῳ Francken, μελαγχρόῳ 

olim Enger, μελαγκότῳ Schoemann, μελαμπλόκῳ Rauchenstein, pe- 
Aayxópo HLAhrens, μελάγκερως Weil λαϑοῦσα M Schmidt. μη- 
χανήμασιν Burney. 1119. ϑένε: pro τύπτει Herm., Seve? Schoe- 
mann. (ἐν ὑγρῷ τεύχε: Legrand). 1120 sq. δολόφρονος τιβῆνὸς 
λέγω χύτλα σοι M Schmidt. λέβητος. τυχών σοι λέγω; Karsten, λέ- 

βητος τυχών co: λέγω Keck. 1121. τύκαν Schwerdt, τέχναν 
Weil (alio loco τυχὼν λοιγίου), τρύγαν Merkel. 1125. δὴ γὰρ 
αξ olim Herm., γὰρ δέαι Blomf., γὰρ λίαν Karsten, γὰρ z4éa: Rauchen- 
stein. In scholio ἐξερχομένοις Weil. 1125sq. χακῶν καρδίᾳ 
πολυετῶν Hartung. 1126. πολυπλεκεῖς Weil. 1127. ϑεσπιῳ- 
δῶν Casaubonus, ϑεσπιῳδοὶὲ Hermann. φόνον C G Haupt, μόρον 
O Hense. ll97sq. ϑεσπιωδοί: μαϑεῖν φέρουσιν φόβον Keck. 

1128. φέρουσιν μάταν Bothe. 1129 (et 1142) alterum ἐὼ delet 
Butler. 1180. xaxóccopo: C G Haupt. 1181sq. ϑροῶ πάϑος 
ὑπεγγύοις (olim ϑροῶ ἐπ᾽ ἀγχιστεῖ πάϑει) Bothe, ϑροῶ πάϑος ἐπ᾽ 

ἄχεα σά Seidler, ϑρόῳ πάϑος ἐπέγχεα Emperius, ϑροῶ πάϑος 
ἐπεγχέαι anonymus (anno 1834), ϑροεῖ.. ἐπεγχέας Franz, ϑροεῖς 

» ΄ * T “ , 7 Ξ - 
.. ἐπεγκλάσας olim Dind., ϑροῶ . . ἐπαιγίσαν Martin, ϑροῶ .. 

ἐπέγχυτον Schoemann, ϑρόῳ . . ἐπεγχέω HL Ahrens, ἐφορῶ .. 
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ἐπαγχίσαν Karsten. 11831sqq. τὸ γὰρ ἐμὸν μόρῳ πάϑος ἐπεγχέας 
ποῖ χκτέ. Keck, τὸ γὰρ ἐμὸν τί σῷ (ἐμὸν τεῷ Seeliger) πάϑος 
ἐπεγχέας ποῖ κτξ. Maehly. 1182. ἐπ’ ἔγχεσι Kennedy. 1189. 
ἃ ποῖ pe Kennedy. 1133sq. τέ δή ..| τόδ᾽ οὔ ποτ᾽ Heimsoeth. 
1184. οὐ δή ποτ᾽ Heath. 1186. αὑτᾶς h. 1187. νόμοις ἐν 
ἀνόμοις Weil. ἄνομόν γ᾽ Abresch. In scholio παρὰ τὸν omisit Vict. 
1137sqq. roi τις ξουϑὰ .. Boc τέϑη ταλαέναις.. ἀμφιλαφῇ Bur- 
ges. 1188. βοᾷν vel 1140 ἀμφιϑαλὴς Musgr. φεῦ delet Butler. 
1188sq. φιλοέκτοις ταλαίναις φρεσίν af (et Herm.), φιελοέκτοισε gpe- 

oí) h, φεῦ φιλοέκτοις φρεσίν Dobree. ἀχορέτως βοᾷ ταλαΐίναις 
φρεσίν J C Schmidt. βοᾶς πανταλαέίναις φρεσώ Kayser. βοᾶς εὐφιλοῖ 

χτοις φρεσὶν ϑρηνεῖ Keck. βοᾶς ἐκ ταλαίνας φρενός Weil. 1140. 

ἀμφιϑαλὴς Schuetz. ἀμφιϑαλῇ λαγοῦσ᾽ Hartung. 1141. ἀηδὼν 
φέλων Karsten. 1143. ἀηδοῦς μόρον Dobree. 1144. περι- 
βαλόντες γάρ οἱ Ígh, παρεβάλοντο γὰρ ot Rob., περιβάλοντο γάρ ot 

Turn., περεβάλοντό o£ Herm., παρέβαλον γὰρ ot Schuetz, περιβαλόντες 
oí Bernhardy, περιβάλοντ᾽ ἄρ᾽ ot Tittler, περέβαλόν cot ot Wieseler, 

περιβάλοντό γ᾽ ot O Mueller, περέβαλον τόδ᾽ ot, postea περέβαλόν γέ 

οὗ Enger, περὲ γάρ οἱ ἔβαλον Rauchenstein, περέβαλόν τέ οἱ Kayser, 
περέβαλόν τέ σοι Keck. 1ll44sq. περιβάλοντό οἱ πτεροφόρον 

δέμας γὰρ olim Dind., πτεροφόρον γάρ ot περὲ δέμας βάλοντο (βάλον 

Weil) Heusde. 1ll44sqq. περιβαλόντες ot .. Oeo! (ζϑέσανΣ γλυκύν 
γ᾽ αἰῶνα πημάτων ἄτερ Hartung. 1145. δέμας τε Boissonade. 
1145sq. πτεροφόρον ϑεοὶὲ δέμας Heimsoeth. δέμας ϑεοὲ | γλυκύν c' 
ἄγειν αἰῶνα (et 1132 ἐπεγχέασα) repudiat Emperius. 1146. ἀγῶνα 

καυμάτων ἄτερ Keck. κλαυμάτων ἄγειν olim Weil. In scholio 
φωνῇ μόνῃ xal οὐ φρενὲ ϑρηνεῖ Hartung. 1150. τί δ᾽ Hermann. 
τέ τᾷδ᾽ ἐπιρόβῳ Weil. 1150sq. τάδ᾽ ἐπίροβα .. μελοτυποῦσ᾽ 
Karsten. 1150 sqq. τέ δ᾽ ἐπὲ ρόβῳ δύσφατον κλαγγᾶς μελοτυποῦς 
ἄμουσ᾽ ἀπορϑιάξει στόμα; Burges. 1151. μελοτυπεῖς ἄμουσ᾽ Schoe- 
mann, μελοτυποῦσ᾽ ópot (vel ὅμουρ᾽) HL Ahrens, μελοτύπῳ στένουσ᾽ 
Hartung. 1151sq. ὁμοῦ νόμοις τ᾽ ὀρϑίοις Butler, ὁμοῦ στένουσ᾽ 

ὀρϑέοις ἐν νόμοις; Hermann, ὁμοῦ ᾽ν ὀρϑέοισιν νόμοις olim Enger. 

μελοτυπεῖς σὺν ὀρϑέοισιν νόμοις 1 C Schmitt. 1152. νόμοις (oipàc» 

Keck. 1153. πόϑεν ὁδοὺς .. ϑεσπεσίας ὑπὸς Burges, πόϑεν 

ϑροοῦσ᾽ .. ὁδοὺς Karsten. 1158 sq. πόϑεν ὁδοὺς &. ὃ. ϑρόου κα- 

κορρήμονος Emperius. 1154. καχορρήμονος Musgr. 1155 sq. 
et 1166sq. ὦ pro ἀὼ Lachmann. 1159. χἀχερουσίας (et cum 
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Casaubono ὄχϑας) Blomf. . 1162. νεογνὸς ἂν ἀνθρώπων μάϑοι 
Schuetz, νεογνὸς ἂν μάϑοι Blomfield. νεογνὸς ἂν βροτῶν Martin, 
νεογνὸς ἂν κλύων olim Dind., νεογνὸν ἂν βρέφος Hartung, παῖς νεο- 

γνὸς ἂν ἀΐων Karsten, xal νεογνὸς ἂν ὧν μάϑοι Badham, νεογνὸς 
ἂν ϑεοπρόπον vel ϑεοπρόπια olim (nune xa? νεογνὸς ἂν βροτῶν) 
Weil, βλαστὸς veóyovoc ἂν μάϑοι Keck, καὶ γεογνὸς ἂν ἀφρονῶν 
Meineke, βροτῶν ἂν γεύγονος μάϑοι Heusde, ἐν 2 ἂν ϑρόον μάϑοι 

Davies, καέ τίς veóy avoc ἂν μάϑοι Kennedy, νεογνὸς ἂν σκοπῶν μάϑο: 

Paley, νεογνός τις ἂν ἀφρονῶν μάϑοι O Hense. 1163. (xaxà) 
πέπληγμαι: Klausen. δέδηγμαι Heimsoeth. δ᾽ ἧπαρ Canter, δ᾽ ἅπερ 

Karsten, δ᾽ ἐγὼ Keck. ὑπαὲ πέπληγμαι {πραπίδων» Schuetz. δείματι 
Stanley, δάκει Hermann, δηγμῷ Hartung, πλήγματε Enger. ὑπαὲ 
δάκει φοινέῳ Nast. 1163 sq. PEU δὲ Up φοινέοις, 
δυσαχεῖς τύχας μινυρὰ Weil. 1164. δυσαυγεῖ Keck. ee κακὰ 

δὲ μινυρόϑροα Heimsoeth, μεινυρὰ deu ue Herm., μινυρὰ xax& 

ϑρευμένας (et 1175 ϑανατηφόρα) Enger, μινύρ ᾿᾿ἀναϑρεομένας Karsten. 

ϑρευμένας Seidler. 1164sq. δυσαλγεῖς τύχας μινυρὰ ϑρεομένας, 
τραύματ᾽ ἐμοί, κλύων Schuetz. 1165. τραύματ᾽ Canter, ϑραῦμα 
δ᾽ Enger. 116654ᾳ. à) πόνο: πόνων .. ὀλομένας πόπανα, προσ- 
τροπαὲ γᾶς, ϑυσίαι xcé. Burges. 1168. ἄκεσμ᾽ vel ἄκος γ᾽ Keck. 
1169. ἐπήρχεσεν vel auro I δ᾽ οὐδὲν ἐπήρκεσαν Blomf. 1170. τὸ 

μὴ οὐ olim Herm., τοῦ μὴ Heimsoeth. 1171. ἐγώ με C GHaupt, 
κἀγὼ δὲ Heimsoeth. ϑερμὸν οὖς Canter, ϑερμὸν ὡς Jacob, ϑερμὸν 
ῥοῦν Musgr., ϑερμονάς Lachmann, ϑερμόπνους Heimsoeth, ϑεομανὴς 
Pahle. ϑερμόνους τάδ᾽ Blomf., ϑερμὰ νάματ᾽ Martin, (ϑερμὸν οὖν 
στάγμ᾽ CGHaupt), ϑερμὸν νοῦν Klausen, ϑερμόχουν στάγ᾽ (olim 
ϑερμὸν γαπέδῳ μένος βαλῶ) Schneidewin, ϑερμὴν αἱμάδ᾽, postea ϑερ- 
μοχοῦς στάγας πέδοι olim Rauchenstein, ϑερμὸν οὐ στάγ᾽ T Miller, 
ϑῦμ᾽ ónwc τάχ᾽ Kayser, ϑερμὰς σταγόνας Donaldson. ϑερμόνους 
τάχ᾽ ἐμπέσω βόλῳ Bothe, ϑερμόπους (ἐμπηδῶ olim, postea) ἐμπαέσω 
βόλῳ Weil, ϑελεμόνους τάχ᾽ ἐμπελῶ βόλῳ HLAhrens, ϑερμόχουν 

στάγμ᾽ ἐν πέδῳ vel ϑερμὸν στάγμα δαπέδῳ faAo Emperius, ϑερ- 
μόρρους τάχ᾽ ὄμμα συμβαλῶ Enger, ϑερμὸν ῥοῦν πέδοι βαλῶ τάχα 
Burgard, ϑερμὸν οὖς πέδῳ βαλῶ τάχα Heusde. ἐμὲ πέδῳ βαλῶ 
Wieseler, ἐμπελῶ πέδῳ Davies. ἐγὼ δ᾽ ἔϑερμον οὗ τάχ᾽ ἐμπελῶ 
βόλῳ Munro, ἐγὼ δὲ ϑερμὸν ὡς τάχος πέδοι βαλῶ Zakas, ἐμοὲ δὲ 

ϑεσμῶν οὃς τάχ᾽ ἐν πέδῳ βαλῶ Margoliouth. 1172. προτέροισι 

Pauw. προτέροις τάδε γ᾽ ἨΤ, Ahrens, προτέροις σὺ τάδ᾽ Enger. 
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1178. (καὶ τίς σε. παῖ Pauw, καὶ τίς σε γὰρ olim Schuetz). καί 

σε HLAhrens, σέ cc Davies. xaí τίς σε δὴ καχοφρονῶν olim, 

nunc χαξ τίς σε δυσφρονῶν Weil, σὲ καί τις κακοφρονεῖν Heusde. 
ES 

ll78sq. xa! τις τίϑησε xawógpov σε δαίμων Hartung. 7 τίς σε 
καχοφρονῶν . . ὑπὲρ φεῦ βαρὺς Karsten. 1178sqq. {τίς xac 
σε φρενοχλοπεῖ ϑεός: βιᾶται δ᾽) ὑπὲρ βριϑὺς ἐπεμπέτνων μελίζειν 
πάϑη ζδνοφερὰ ϑρεομέναν:) Keck. 1174. δαίμων delet Heath. 

(τέϑησ᾽ ὧδ᾽ ὑπερβαρὴς Lachmann). δαίμων τις ὑπέρβαρυς HL Ahrens, 
δαίμων ὑπέρφευ βαρὺς Franz. ὕπερϑεν βαρὺς Paley, καὶ βαρὺς 

ἐμπέτνων Blomf., ὑπερβαρὺς ἐπεμπέτνων Enger, ὑπερβριϑὺς ἐπ- 
ἐεμπίτνων  Meineke. ll75sq. ϑανάσιμ᾽ ὧν τέρματ᾽ ἀμηχανῶ 

Kennedy. 1179. λαμπροῦ Auratus, λαμπρὰς J Vossius, λάβρος 
Maehly. 1179sqq. ἥλιός τις ἀντολὰς φλέγων ἐσάσσειν, ὥστε 
.. βλύειν πρὸς... πῆμά μοι πολύ Hartung. 1180. ἐσηχεῶ JC 
Schmitt. χύματος ζάλην Keck. 1180sq. ὥστ᾽ ἀήματος δίκην 

(vel zoózov) .. κῦμα πημονῆς πολὺ olim Weil. δικεῖν | χύσιν πρὸς 

ἀγὰς MSchmidt. 1181. πρόσω γᾶς Musgr. χλύειν πρὸς αὐδὰς 
Pauw. ἀκτάς Auratus, αὐτὰς Blomf, ἀγάς HL Ahrens. πῆμα πήμα- 
τος Enger. 1181sq. κλύξειν πρὸς ἀγὰς .. πολὺς χειμών: Karsten. 

1182 delet ALudwig. 1183. συνδρόμον Auratus, συνδρόμων 
J Vossius. 1186. σύμφωνος Schneidewin, δύσφϑογγος Karsten, 

σύγγομφος olim Weil. εὔφωνος, οὐ παιώνιος Hartung. λέγειν Dobree. 
1187. xa! γὰρ zszwxoc, ὡς Hartung. 1190. a/uaot» zpoozusva: 
olim, postea δώμασιν προσημμένην Weil, σώμασιν προσήμενα: Keck, 
fort. πτώμασιν προσύήμεναι. 1193. ϑηρῶ Canter. 1194. 7, 
Bothe, οὐ Hartung. εἰ... φλέδων, Enger. 1195. ἐκμαρτυρήσω 
Stanley. xai μαρτυρῶ co: προὐμόσασα μὴ εἰδέναι: Hartung, ἐχμαρ- 

τύρε: μοε.. τὸ μὴ εἰδέναι: Kayser. (προὐμοσάσῃ μὴ εἰδέναι Schoe- 
mann). ἀπομόσας Karsten. τὸ μὴ εἰδέναε Bothe, τοὔμ᾽ εἰδέναι olim 
Dind. τό σ᾽ εἰδέναι Bamberger, χᾷμ᾽ εἰδέναι olim Rauchenstein, οὔ 

μ᾽ εἰδέναι olim Weil. τό μου εἰδέναι olim W., τό γ᾽ (vel σάφ᾽) 
εἰδέναι: O Hense. 1196. τορῶς LSchiller, σαφῶς Rauchenstein, 
τρανῶς nescio quis, νόῳ Keck, δοκεῖν A Ludwig. 1197. ópxoc, 

πῆγμα Porson, ὅρκοις ῥῆμα Blomf., ὅρκῳ vel ὅρκοις πῆμα Weil, 

οἴχοις πῆγμα Maehly, ὅρκος ῥῆμα Margoliouth. κεὐτόνως παγέν Heim- 
soeth. 1197sq. οἴκου πῆμα δηναίως παγὲν αἰώνιον (antea εἰδὼς 

πῆμα δηναιῶς n. παιώνιος) A Ludwig. 1198. ἀνεμώλιον Madvig. 

1199. πέρα Elmsley. πέραν σταλεῖσαν Emperius. ἀλλοϑρούπολιν Ab- 
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resch., ἀλλόϑρουν πάνυ Schoemann, ἀλλόϑρουν, πάϑη Hartung, ἀλλό- 
ϑρουν πόνον Karsten, ἀλλόϑρουν πολύ HL Ahrens, ἀλλόϑρουν τάδε 

Dind., ἀλλόϑρουν τὸ πᾶν Weil, ἀλλόϑρουν πόλει LSchmidt, ἀλλό- 

ϑρουν ὅμως OHense. Inter ἀλλόϑρουν οἱ πόλιν quaedam excidisse 

putat Schuetz. 

1202 sq. librorum ordinem retinet, lacunam post 1201 (πῶς γὰρ 
παρέσχεν τόδε γέρας ϑνητῇ κόρῃ supplet Keck) et 1203 (ἔγωγε 
δαρὸν ἀντίπνους ἣν «1οξίᾳ supplet Keck) indicans, Weil, 1203, 1204, 

1202 (1201, 1203, 1204 Casandrae tribuens) statuit Orelli, 1204, 

1203, 1202 J C Schmitt. 1203. ἦδος ἦν Karsten. 1204. γάρ 
πως Enger. πᾶς ctc εὔμορφος Scaliger. Ante 1905 versum ex- 

cidisse, 1204 Casandrae tribuens, statuebat Schuetz, cum nondum 

verum ordinem Herm. restituisset. 1205. ἐμοῦ vel ἐμὴν Au- 
ratus. 1906. γ᾽ ὁμοῦ Butler, γάμῳ Schoemann, χρόνῳ ALud- 
wig. 1908. τί δὴ τέχναισιν Orelli. ἠσκημένη Karsten, xexao- 
μένη vel χοσμουμένη vel potius χεχρημένη Rauchenstein, ἐνϑέοισιν 
ἠρμένη HL Ahrens, ἠρτημένη Meineke. 1910. πῶς δ᾽ εἶτ᾽: 
Enger. ἔνατος Jacob, ἄναπτος Abresch. ἄναχτος ἦσϑα (vel οἶσϑα) 

. xóco» Wieseler, ἄνατος. . χότου Blomfield. ,“οξία Schaefer. 

1218. ὦ ὦ κακά post φροιμέοις 1215 inserit Weil. 1214. ὃε:- 
vog Weil. δῖνος .. νέοις M Schmidt. 1914sq. δεινοῖς... φροι- 

μέοις sine supplemento Wilamowitz. 1215. φροιμέοις ὑφηνέοις 
Musgr., gp. &xezpíorc Auratus, gp. ἀφηνέοις vel ἐφυμνέοις Scaliger, 
φροιμέοις εὐφη μέοις Jacob, φροιμέων e0grutaie Schuetz, φροιμέοισ: 

φημίοις olim Blomft, φροιμέοις ἐνθυμέοις anonymus, φρ. δυσφημέοες 

Boissonade, φροιμέοις δυσφροιμέοις Hermann, φροιςμέοεσι φοινέοις Halm, 
φροιμέοις φαντασμάτων HLAhrens, φροιμέοις σαφηγόροις Schoemann, 
φροιμίοις ἐφεστέοις M Schmidt, φροιμίοις κακοῖς φρένα Romahn, φροι- 
μέοισι δυσφάτοις Donaldson, φροιμέοις ἐπισσύτοις Kennedy. 1216. 
ἐνημένους Maehly. 1918. πῶς ἐρῶ: Bamberger, (ὦ zózo: vel 

δύσμοροι vel potius) ὡς πόρις (πόρεις Hartung) Martin, ὥσπερ οὖν 
Thiersch, πρόσφατοι Rauchenstein, ὡς γερὲ HL Ahrens, vzàsóc 
(ὡσπερεὶ ex προσφερεῖς ortum putans) Maehly. Versum delet W 

Gilbert. 1918sq. ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων γεῖρας, χρεῶν πλή- 
σοντες οἰχείας βοράς Keck. 1918sqq. παῖδας κτανόντας: .. 

οἰκεέας σπορᾶς .. γέμος βρέφους ἔγοντας Legrand. 1219. γεῖρας 
{πατρὸς) πλήϑοντες Herwerden. 1920. ἐντέροισε olim Weil, 

ἐντέροις τὰ Davies. (ἀπώτιστον νέμος Stanley). 1224. οἰκουρόν, 
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οἶμαι olim Paley. οἰχουρὸν ἐκ μόϑου μολόντι Weil. 1225 delet 
A Ludwig. 1926. λεῶν τ᾽ ἔπαρχος Burges. τάγαρχός τ᾿ Meineke. 
ἀναστατήρ Spanheim. 1997. οἵα γλῶσσα μισητῆς χυνός" Her- 
werden. μισήτης Paley. 1928. xai σήνασα φαιδρωπὸς Wakefield. 
xai xÀíaca HL Ahrens. xa? σήνασα φαιδρόνου Kirchhoff. φραεόνους 

Schoemann, λαεδρόνους Heimsoeth. φαιςδρόνους δοκὴν Munro. λεέξασα 
μειλέξασά 0' αἱμόρρου δίκην Keck. 1998 54. φαιδρόνουν λιχὴν 
.. xax)» τύχην Verrall. 1999. ᾽πεύξεται MSchmidt, τέξεται 

Weil. ὕτευξε σὺν κακῇ τύχῃ Hartung, ἔτευξε và καχῷ ocóyr (olim 
ἔτευξε τἀγαϑῇ τύχῃ) Enger. 1999sq. δήξεται" κακῇ τέχνῃ τοι- 
αὗτα τολμᾷ ϑῆλυς Burges. 1930. τοιάδε τόλμαν vel τοιᾷδε 
τόλμῃ Martin, coía δὲ τολμᾶν Wieseler. 1929054. τοιαῦτα τολμᾷ 

ϑῆλυς .. φονεύς, εἶεν vel τοιαῦτα τολμᾷ. ϑῆλυς .. ἔσται Elmsley, 
τοιάνδε τόλμαν, ϑῆλυς.. φονεύς, τολμᾷ Hartung. ϑῇῆλύς ἐστιν ἄο- 

σενος | φονεύς Weil. 1931. εἶσιν Bothe. τό νιν τέ wv καλοῦσα 
Lachmann. 1934. κύουσαν Bamberger. ϑύους ἀν᾽ Ἅιδου μητέρ᾽ 

Wieseler, ϑύους ἀναιδοῦς μητέρ᾽ Francken, ϑύους ἀναιδοῦς μῆτιν 
Karsten, ϑύους ἀναιδοῦς δαέτορ᾽ Weyrauch. κλύτορ᾽ Faehse, νέρ- 

τερ᾽ Wellauer, λήτορ᾽ OMueller, μαινάδ᾽ olim Weil, μάστορ᾽ Schoe- 
mann, céxcov Rauchenstein. ἀσπόνδων τ᾽ Ap&v Wieseler. 1934 sq. 
ἄσπονδον φέλοις Ἄρην Keck. 1935. ὥς γ᾽ Hartung. 1236 sq. 
ὡσπερεὶ Meineke, ὥσπερ ἐκ Karsten. ὡσπερεὶ μάχης τροπῇ δοκοῦσα 

χαίρειν Enger, ὥσπερ ἐν μάχης pong: ἐδόκει δὲ Keck. 1937. 
ἐδόκει Davies. Versum delet OHense. Ante 1238 versum inter- 
eidisse (τοιούσδε μέντοι δώμασιν γρησμοὺς λέγω) opinatur Keck. 
1298. (ὁμοίως Auratus). 1939 sq. σὺ μὴν... οἰκτεέρας μ᾽ Thiersch. 

σύ γ᾽, ἐν τάχει παρὼν, ἄγαν μ᾽ Blomf., σὺ μὴν τάχ᾽, ei παρόν, ἄγαν 

μ᾽ (olim σύ μ᾽, ἣν τύχῃ παρὸν) HL Ahrens, σύ μ᾽, 2v τάχ᾽ Y, παρόν 

Sehneidewin, xa? σὺ δ᾽ ἐν τάχει παρὼν .. μ᾽ ἐρεῖς Rauchenstein. 
1240. ἄγαν μ᾽ Pauw. 1941. παιδικῶν Jacob. 1942. ϑάμβος 
μ᾽ ἔχει Weil. 1948. κλύων τ᾽ ἀληϑῶς εἴδον ἐξηκασμένα Kayser. 

κλύοντα μύϑοις HL Ahrens, κλύοντα λήροις Keck, κλύοντ᾽ ἀδήλοις 
Maehly. ἀληθῶς οὖσιν Schoemann, ἀληϑῇ κοὐδὲν Schneidewin, ἀλῃ- 
ϑῶς σου τάδ᾽ olim Enger. οὐ παρὲξ ἠκασμένα Bamberger. 1246. 
κήμωσων M Schmidt. 1948. εἰ τάδ᾽ ἔσται γ᾽ Auratus, εἰ πάρ- 

ἐστιν" Karsten. πω Paley. 1249. σὺ μὴν (vel σὺ μέν y?) ἀπεύχει 
Rauchenstein. 1251. κάρτ᾽ ἀρὰν Auratus, χάρτα γὰρ Abresch, 
χάρτ᾽ ἄγαν vel κάρτα γοῦν Heath, κάρϑ᾽ ὅρον Musgr., κάρτ᾽ ἄρ᾽ 
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αὖ Klausen. χαρτερὰν Bothe, κάρτα νοῦν Schoemann, χάρτα τἂν 
Kennedy. χάρτα γρησμῶν àp' ἐμῶν παρεσχόπεις Porson, χάρτα 
χρησμὸν αὖ παρεσχύόπεις ἐμόν olim Enger, χάρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ γρησμὸν 

παρεσκόπεις ἐμόν vel κάρτα γρησμῶν ἦσϑ᾽ ἐμῶν παράσχοπος olim 
Weil. κάρτα τἄρ᾽ αὖ παρεκόπης Meineke. χάρτα γρησμῶν παρ- 
εχύπης κλύων ἐμῶν (olim κάρτα γρησμῶν ὅρον ἐμῶν παρεσκόπεις) 
Dind, κάρτα δαρὸν παρεχόπης χρησμῶν ἐμῶν Keck. κάρτ᾽ ἀραΐων 
παρεχόπης Paley. παρασχοπεῖς Butler, παρεχσχοπεῖς HL Ahrens, 

παρεσφάλης (vel κάρτ᾽ ἄρ᾽ αὖ παρεσχόπεις χρησμῶν νόμον vel κάρτα 

χρησμῶν νόμον ἐμῶν παρεσκόπεις) Schneidewin. 1959. τελοῦν- 
τὸς: οὐ ξυνῆκ᾽ ἀμηχανῶν (olim ἀμήχανα) Weil. 1253. λακεῖν 
γ᾽ anonymus. Ἕλλην Hartung. ἐπίστασαι Markland, ἐμὴν ἐπίστασαι 

Elmsley. 1954. δυσπειϑὴ Vossius. 9^ ὁμῶς vel $ ὅλως Pauw. 

1955. ὅσον τὸ πῦρ Auratus, ποῖον τὸ πῦρ Butler, τόδ᾽ otov πῦρ (olim 

οἷόν pot πῦρ ἐπέρχεται τόδε) Herm. ἐπέρχεται δέμας Casaubonus. 
παπαῖ | οἷον τόδ᾽ αὖ με πῦρ ἐπέρχεται δέμας Thiersch, παπαῖ, τόδ᾽ 

οἷον αὖτε π. ἐ. Hartung, παπαῖ παπαῖ. | οἷον τόδ᾽ ἕρπει πῦρ" ἐπέρχεται 

δ᾽ ἐμοί nd οἷον τὸ ϑεῖον αὖ με πῦρ ἐπέρχεξη Weil, παπαξ πα- 
παῖ. | οἷον τόδ᾽ αὖ με πῦρ ἔπεισι ϑέσφατον Keck. odo? τὸ πῦρ Wieseler. 

οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται τόδ᾽ αὖ Schneidewin. δ᾽ ἐμοέ Blomf. παπαξ, 

| οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεται, deletis verbis δέ μοι, Wilamowitz (cfr. ad 

v.1214sq.) Fort. παπαῖ, τόδ᾽ οἷον πῦρ ἐπέρχεται δέμας. 1255 '8q. 

παπαῖ, οἷον τὸ πῦρ ἐπέρχεταέ uot | ὀτοτοτοῖ, “ύκει᾽ Ἄπολλον o? "yo 
zn 

Bothe, παπαῖ οἷον τὸ πῦρ ἐμοὶ ἐπέρχεται" | ὁτοτοτοῖ, jóxst! πόλλων, 
5 

᾿πόλλων, o? ἐγὼ ἐγώ Paley. 1956. ὀτοτοτοῖ, | “ὐχκεύ "Ἄπολλον, 

o? ᾽γώ (deleto altero ἐγώ) Wilamowitz. 1959. κτεῖνε: Heimsoeth. 

1260. κἀμὲ Auratus, χἀμοὶ πιστὸν . . κύτει vel μικτὸν . . ποτῷ 

Scaliger. μῦϑον ἐνθήσε: κύτει vel ποτῷ Musgr. μνῆσιν Ortmann, 

μῖσος Rhode. ἐνδεῖσ᾽ à κότῳ olim Enger, ἐνθήσειν vel ἐντεϑεῖσ᾽ 
͵ 

ὑπῷ Meineke, ἐνθεῖσ᾽ ἐν ποτῷ Heimsoeth. 196054ᾳ. ἐνϑδεῖσ᾽ ἐς 

χύτος ἐπεύξεταε.. ἀντὲ τίσασϑαι φόνῳ Maehly. 1261. κἀπεύχεται 

olim Dind. , ἣ ᾿πεύχεται Franz, εἶτ᾽ εὔξεταε Enger, ἣ δ᾽ εὔχετα: 

Paley, ἐπείγεται Rhode. 1269. ἐμῆς δ᾽ Keck. ἀντιτέσεσϑαε 

Blomf. 1965. σφὲ μὲν Auratus, τὰ μὲν olim Dind., τέ μὴ Maehly, 

σφὼ μὲν et 1267 πλουτέζετον Thiersch. Versum spurium iudicat 

Meineke. 1266. ἀγαϑῶν Scaliger, ἄγεϑ᾽ Stanley, ἀγαϑὰ Schuetz. 

ἐγὼ δ᾽ ἕως ἂν Auratus. πεσόντα y^ ὧδ᾽ ἀμείψομαι Jacob, πεσόντα 

y ὧδ᾽ ἀμείψομαι Blomf, σφῶν τἀγάϑ᾽ ὧδ᾽ ἀμείψομαι Emperius, 
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πεσόντα τὼς pucapapan Martin, πεσόντα " οὐδὲ “μέμφομαι Halm. 

πεσόντα: τάδε δ᾽ ἀμείψομαι Naegelsbach. ἄγ᾽, ὧδ᾽ ἀμείφομαι Wie- 
seler, ἄγ᾽ ὧδ᾽- ἅμ᾽ ἔφομαι Paley, ἄϑω᾽ ἀμείφψομα: Keck, δ᾽ ὧδ᾽ 
ἀμείφψομαι Verrall, 8, ὧδ᾽ ἀμέρξομαι Munro. πεσήμαϑ᾽ ὧδ᾽ ἀμείψο- 

μα: Margoliouth. 1967. ἄλλην τιν᾽, ἄλλην J Vossius, ἄλλην πάλιν 
vty' vel potius ἄλλην τιν᾽ ἁγνήν Emperius, μάντιν τιν᾽ ἄλλην Halm, 
ἄλλην τε μάντιν vel ἄτῃ τιν᾽ ἄλλην Maehly, ἄλλην ἀλήτην O Hense. 
ἄτης Stanley, ἄτῃ γ᾽ Heath, ἄτης Porson, ἄταις Schuetz, Ἄτην HVoss. 

ἄλλην τιν᾽ ἄτην ἀντὶ σοῦ λωτέζομαε olim Weil. 1268. ἰδού, Ἀπόλλων 

Gilbert. οὐχκδύων Enger. 1968sq. αὐτὸς ἐνδύων .. ἐπώπτευσας 
δ᾽ ἅμα Wiel. 1969. ἀποπτύσας 9' ὁμοῦ (et 1270 χαταγελω- 
μένη) Karsten. γέ με Auratus, τέ με Heimsoeth. 1269sq. ἐπο- 
πτεύσας ποτὲ... καταγελωμένην ἐμὲ J Ο Schmitt, ἐποπτεύσας δ᾽ ὅμως 

.. χαταγελωμένην μ᾽ ἔτλη Kennedy. Post 1269 nonnulla ex- 
cidisse putabat olim Dindorf. 1970. χαταγελωμένην με τλὰς 

Lachmann, καταγελωμένην μέγα Herm., x. μ᾽ ξᾷ Heusde. 1271. 
φίλων 0 bz ἐχϑρῶν τ᾿ Rauchenstein. ἐχϑρῶν δ᾽ οὐ διχορρόπως 
τιτήν Hartung. ἐγθϑρῶν τ᾽ Enger. διχγορρόπως μάτα Stanley, δὲ- 
χορρόπως ματήρ Herm., δειχγορρόπως μάτης Enger. 1272. χάλω- 
μένη Heath, χαχουμένη Musgrave et Tyrwhitt. φοιβὰς Spanheim. 

φοιβὰς οὖσ᾽ Enger, φοιταλέος Hartung. 1978. πτωχὸς ταπεινὴ 

Rhode, πτωχός τε μαινάς Weil, πτωχός τ᾽ ἀλαζὼν Keck. ἠνειχόμην 

Karsten. 1974. ἐκπράξων Weil. 1976. μ᾽ ἀντ᾽ Hemster- 
husius, μ᾽ ἄλλ᾽ Burges. 1977. ϑερμὸν κοπείσης Schuetz, δέρης 
χοπείσης olim Weil, οὔμο: κοπείσης Keck, ϑῆρ᾽ ὡς xonsica» Maehly, 
ϑερμανϑὲν (vel ϑερμωϑὲν) ἤδη OHense. χοπεῖσαν Auratus, κοπείσῃ 
Abresch. Post 1979 supplet γυνὴ τάλαινα καὶ νεῶν στρατηλάτης 

Keck. 1989. ἄραρε μὲν γὰρ ὅρκος Schneidewin, ἄραρε γάρ τις 
ὅρκος Dind., ἄραρε δὴ γὰρ ὅρκος Keck. ἄραρε γάρ τοι πρὸς ϑεῶν 
ὅρκος μέγας Thiersch. Versum olim delebat, postea post 1284 in- 

serebat Schuetz, 1283 et 1290 delet Butler, post 1283 suo loco 

relictum lacunam statuit Jacobs. 1283sq. post 1281 transponit 

Thiersch. 1984. πράξειν Schoemann. (ἄξεινον Jacob), ἥξειν 

τιν᾽ Karsten, πράξειν τιν᾽ Dindorf. ἄξειν ww αὖϑ᾽ ἵλασμα Maehly. 
1985. πρόοικος Auratus, πάροικος Vossius, κάτοχνος vel κατοικτρὸς 

Wakefield, οὐ κάτοικος Bothe, τόνδ᾽ οἶκον ΟΟἩδαυρί. χατ᾽ εἰκὸς 

Emperius, μέτοικος HL Ahrens, κάχοιτος Wieseler, χάτοικτον Kar- 

sten, χατ᾽ οἶμον vel χάτοιμος Heller, ἔγωγ᾽ ἄποικος Maehly, κατ- 
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otxàg Herrmanowski. x&co:xog ὡς Firnhaber. 19865sq. ἐπεὲ τὸ 

πρῶτον εἷλον .. ἔπραξεν, οἵδε τοὔμπαλιν Herrmanowski. 1287. 
ἔσχον Bamberger. εἶχον πλέον Karsten, εἶλον τὸ νῦν Rhode, sov, 

πάλιν Keck. 1288. ἀπαλλάσσοντας Pauw, ἀπαλλάσσουσαν Fuhr. 

ἐκ ϑεῶν Karsten. 1989. ἰοῦσα πρόσσω (πόρσω Orelli) Auratus, 
ἐοῦσα κἀγὼ Heath, (ἐδοῦσ᾽ ἃ πράξω Camper). ἰοῦσ᾽ ἅπαξ ὑτλήσομαει 
Jacobs. ἐοῦσα πράως HL Ahrens, ἐοῦσ᾽ ἄπρακτος Wieseler, ἐοῦσ᾽ 

ἀϑράκτως Rhode, λιποῦσ᾽ ἅμαξαν Keck, ἐοῦσ᾽ ἀτρέστως Maehly, 
ἐοῦσ᾽ ἄϑρακτος Herwerden, αἰνοῦσ᾽ (olim στέργουσ᾽ ἃ πράξω Weil. 
1990. πύλας δὴ Keck. τὰς ἐγὼ Stanley. τάσδε νῦν προσεννέπω 
vel τάσδ᾽ ἔγω προσεννέπειν Paley. 1292. ἐνδθνησέμλων Schuetz, 
εὐϑνησέμως Bothe. 1298. ὦ ξένοι Casaubonus. póvou πλέων 
Auratus. γρόνον Hermann. πλέον Vossius. γρονουλχέᾳ Valcken., 

χρόνου πλέον Legrand, γρόνῳ πέλει, postea γρόνον πλέκω Orelli, 

χρόνῳ μέσῳ vel γρόνου τριβῇ Hartung, γρόνῳ παϑῶν Karsten. οὔ" 
τέ pot χρόνῳ πλέον; Rauchenstein, οὐδέ pot γρόνῳ πλέον J C Schmitt. 
ὦ ξένοι" μόρος πέλας olim, postea οὔ, ξένοι. γρόνοι πλέῳ Weil. γρόνῳ 
παϑῶν MSchmidt, χρόνου πλέω Heller. Fort. τέ, ξένοι, γρόνῳ πλέον; 

1299. γέ cov χρόνος EGerhard, γέ που χρόνος Enger. τῷ χρόνῳ 
Schuetz, τῶν γρόνων Margoliouth. βροαβεύεται Hartung. 

1300. χερδαίνω Karsten. 1301. τλῆμον, οὐδ᾽ ἀπ’ Keck. 
οὖσά γ᾽ Blomf. 1902. (οὐδεὶς ἀλεύει: Pauw). οὐκ ἀπύε: τις ταῦτα 

Maehly. δυσδαιμόνων Butler. 1302. 1303. ordinem invertit 
(KA. 1303, XO. 1302) Heath. 1306. φεῦ φεῦ, {πέφρικα: τρόμος 
ἔγεε: με xal xpóoc) Keck. 1307. ἢ τε... στύγος; Thiersch, ἔστε 
.. στύγος; Keck. 1309. xa) πᾶν τόδ᾽ vel καὐτῶν τόδ᾽ Pauw, 

xaí πως Tó0  Schuetz, 7 zou τόδ᾽ Karsten. xa? πῶς τόδ᾽ Ote; 
Casaubonus. ὅδ᾽ Vossius. τάδ᾽ (ce: Dobraeus, προσόξει Herwerden. 
13129. x&v ϑανοῦσι Karsten, κἀν δαμεῖσε olim Weil, χκεἐδώλοισε Keck. 

χωχύσεις ἐμὴν ALudwig. 1812sq. post 1325 collocat Weil, ante 

1304 Enger. 1315. δυσώξω C GHaupt. δυσοέξω ϑαμινὸν Seiden- 
stuecker. δυσοίζω ϑανασέμοις ὄρνις φόβοις olim, postea δυσοέζω ϑα- 

μινόν Weil. δυσοίζω ϑάνατον Todt. ὄρνις δόμον Keck. Post 
1315 versum excidisse putat Dind. 1815 sq. ϑάνατον, ὡς ὄρνις 
φόβῳ ἁλούς Karsten. 1316. ἀλλ᾽ ὡς .. μαρτυρῇτε Orelli. ἄλλως 
ϑενοῦσα HL Ahrens, καλῶς ϑανούσῃ LSchmidt. μαϑούσῃ Schuetz, 
λακούσῃ Keck. τάδε Butler, ποτε Hartung, τότε Rauchenstein. 
Post 1316 lacunam notat Karsten (ἅπαντ᾽ ἀληϑῶς ὡς ἐγὼ τεϑέσπικα 
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supplet Rhode). 1317. ἔστ᾽ à» olim Enger. 1819. ἐπιξένιά 
μοι ταῦτα δὸς ϑανουμένῃ Karsten. ταῦτά γ᾽ ὡς Auratus, ταῦτά σ᾽ 

ὡς Todt, ταῦτά σοι Enger. 1821. ῥύσιον ϑρῆνον olim, postea 
ῥῆσιν, οὐ ϑρῆνον Hermann, 9vzo£ux ϑρῆνον olim Weil, ὡσπερεὶ ϑρῆνον 

anonymus, ῥῆσιν ἐκ ϑρήνων Keck. γρὴ πρὶν ἢ ϑρῆνον λέγω Davies. 
ὡς Hartung, 7 vel ὡς Enger. 1821sq. ἅπαξ ἔτ᾽ simo ἡλίου 
δ᾽ ἐπεύχομαι Karsten. ῥῆσιν ἔνϑρηνον ϑέλω μόρον τὸν αὑτῆς 
Francken, ῥῇσιν, οὐ ϑρῆνον ϑέλω ἐμόν τιν᾽ αὑτῆς Rauchenstein. 
1322. αὐτὴ τὸν αὐτῆς anonymus. ἐμήν" παναυγὲς “Ἠλίου κατεύχομαι 
Keck. Post 1322 lacunam statuit Hartung. 18283. τοῖς τ᾽ 

ἐμοῖς Pauw. τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους Musgr., δεσποτῶν τιμαύρους 

Davies. 1323sqq. τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις ἐγϑροὺς φονεῦσι τοὺς 
ἐμοὺς τίνειν ὁμοῦ Pearson, τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις ἐχϑροὺς φονεῖς τ᾽ 
ἐμοὺς δίκην τίνειν ἐμοῦ Schuetz, τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους ἐχϑροῖς 
φονεῦσι τοῖς (vel τοῖσδ᾽) ἐμοῖς τένειν ὅμά Butler, co? ἐμοῦ τιμα- 
ópouc ἐχϑροῖς φονεῦσ: τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ Blomfield, ἐχϑροὺς 
φόνευσιν τοὺς ἐμοὺς τίνειν ὅμοῦ Bothe, τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις 
ἐχϑρὰς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς φαΐνειν ὁδούς Emperius, τοῖς ἐμοῖς τι- 
μαόροις ἐχϑροὺς φονεῖς τε τοὺς ἐμοὺς τίνειν ἐμοῦ CGHaupt, κοι- 
ράνων τιμωρίαν ἐχϑροῖς φονεῦσι. . ὁμοῦ δούλης 8’ ἁλούσης LV 
Schmidt, βασιλέως τιμαόρους (touc δίκας φανέντας ἀσκεύοις» ὁμοῦ 
ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν {ἐμοῦ δούλης xcé. Hermann, 
τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους καὶ βασιλέως φανέντας ἀσκεύοις ὁμῶς ἐχϑροῖς 
φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς Seiya. μόρον LKayser, τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους 

δούλης .. χειρώματος ἐγϑροῖς, φονεῦσε.. τῴειν ὃμά Schoemann, 
κοιράνου τιμάορον ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς τ᾽ ἐμοῖς ἐλϑεῖν ὁμοῦ Mehler, 
τοὺς ἐμοὺς τιμαόρους ἐχγϑροῖς φόνευσιν τοῖς ἐμοῖς τίνειν ἐμοῦ Kar- 

sten, τοῖς τ᾽ ἐμοῖς τιμαόροις {προσλιπαρῶ ϑεοῖσε ποινέμοις o . ἐχ- 

ϑροὺς φόνοισ: τοὺς ἐμοὺς τίνειν φόνους Rhode, δεσπότου vel potius 
γοστέμοις τιμαύροις ἐχϑροὺς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ M Schmidt, 
τοῖς ϑεοῖς τιμαόροις, ἐχϑρῶς (vel ἐχϑρὰν) φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν 

ϑέμιν olim, postea τοὺς {πατρὸςν τιμαόρους χρέος φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς 

τίνειν ὁμοῦ Weil, τοῦδ᾽ ἐμοῦ τιμαόρου ἐχϑροῦ, φονεῦσε τοῖς ἐμοῖς 
τίνειν ὁμοῦ {δόλους λαϑραίους ὥσπερ οὖν ἁλίσκομαι. Ἰὼ μεγίστου 
βασιλέως ἀρχηγέτου» δούλης δ᾽ ἁλούσης Keck, δεσπότου τιμαόρους 
ἐχϑροῖς φονεῦσι τούς τ’ ἐμοὺς μολεῖν ἔσω anonymus, τοὺς ἐμοὺς 
τιμαόρους ἐγϑροῖς φονεῦσιν ἀξίαν τίνειν δίκην vel cum Donaldsono 
φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν φόνον Paley, τοῖς φίλων τιμαόροις ἐχϑροὺς 
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φονεῦσι τὸν φόνον τίνειν ὁμοῦ Kennedy, βασιλέως τιμαόροις, (ἐχϑροῖς 
ἀμοιβὴν vel potius) δέώκην φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τίνειν ὁμοῦ Gilbert, 

τοῖς ἐμοῖς τιμαόροις ἐχϑροὺς ὁμοίως τοὺς ἐμοὺς τίνειν ἐμοῦ Rauchen- 
stein, fort. τοῖς ἐμοῖς τιμαόρους ἐχϑροῖς ὁμῶς φανέντας ἀσκεύο:ς 
τίνειν, δούλης κτέ. 1824. ἔγϑρας .. τείνειν ἐμοῦ Musgr., ἐχϑροῖς 
φονεῦσι, τοὺς φονεῖς τίνειν φόνον Donaldson. ἐγϑροὺς φόνοισι τοὺς 
ἐμοὺς Enger. ἐχϑροὺς φόνοισι τόνδ᾽ ἐμὸν τίνειν φόνον J CSchmitt, 
ἐχϑροῖς φόνευσιν τὴν ἐμὴν τίνειν ὁμοῦ Heller, ἐχϑροὺς φονεῦσι 
xai γόνοις τίνειν ὁμοῦ Storch. φρανεῖσει HLAhrens. ὁμὰ Auratus, 

ἐμοῦ olim Herm. Versum post 1325 collocat Hartung. 1324 sq. 

φανεῖσιν ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς cívew φόνον | ἐμοῦ ϑανούσης Maehly. 

1826. XO. praescribit Weil. 1327. σχιᾷ et cum Boissonadio 
ἂν πρέφειεν Wieseler. ἀντρέφει᾽ ἂν Dobree, ἂν στρέφειεν JBam- 
berger, ἂν χρύφειεν Karsten. σχεάν ctc ἂν γράφειεν Rauchenstein, 
σχιά τις ἂν τέρῴφειεν anonymus (H.). δυστυχῆ Vict., δυστυχεῖ Por- 
son. 1827sq. εἰ δ’ ἄλλως, βολαῖς | πολλαῖς .. ὥλεσεν μόλις 
Maehly. 1328. (Λλώβαις Pauw). ogóyyoc Bothe. ὥλεσεν μόλις 
Keck. 1329. ἐκεῖνον v. d. Bergh. 1330—41. tria systemata 
tribus ordinibus chori tribuit Christ. 1831. δακτυλόδεικτον Ca- 
saubonus. 1332. oócw'.. εἴργεις ALudwig. 1383. (μηχέτε 
δ᾽ εἰσέλϑης φωνῶν G C W Schneider). 1335. Πριάμου {διὰ navcóc) 
Herm. 1836. ϑεότιμος Weil. Post ἑκάνεε dipodiam (xa? do«acoc) 
intercidisse putat, aequabilitatem systematum 4. 3. 3. 2 restituens, 

Ri. Klotz. 1837. ἀποτέσα: | (σφαγίων στυγερῶν» Keck. 1338. 
σὺν τοῖσι ϑανοῦσε Jacob, xdv τοῖσι ϑανοῦσι Butler. κτανοῦσι (xavoOo:) 

Canter, 9evobo: Musgr. 18385q. xa? τοῖσι ϑανὼν ἄλλων ἄτας 
ἐπικράναε (ceteris deletis), 1334—6 — 1838 -- 40 statuens, Herwig. 

1839. αὐγὰν πικρανεῖ Musgr., ἄτᾳ ἐπικχρανεῖ Pauw, αὐτὸς ἐπικρανεῖ 

Heath, ἄταν τε χρανεῖ H Voss, ἀντεπεκραένει Bamberger, ϑανάτῳ 

"muxpavet Emperius, ἀγανᾷ ᾿πικρανεῖ G C W Schneider, ἀντεπιχρανεῖ 

olim Dind., ἐπικραένει Herm., ἐπιπράξεε Weil, {τριτάτην» ἄτην ime 
χράναι Keck. 1840. τίς àv οὐκ Canter, τές τές ἂν Musgr., τίς 

ἂν οὖν Porson, τές ἄγαν (olim βροτὸς ὧν) Bothe, τίς ἂν ἂρ᾽ H Voss, 

τίς ἂν (εἷς) Bamberger, τές τἂν Wiel. τίς ἂν ἐξεύξαιτο Schneide- 

win. c/c ἂν εὔξαιτο ϑνητῶν margo Ask., τές ἂν εὔξαιτ᾽ ἂν ϑνητῶν 
Blomf. ἀσινεῖ | {τέλος ἐς ϑανάτου» Keck. 1342. καρδίας πλη- 
γὴν ἔσω Meineke. πληγὴν ἔχω ΒΙοπιῖ,, πληγὴν ἐγώ Karsten, πλευρῶν 
ἔσω Weil, δέρης ἔσω Keck. 1342 —1370 delent Rossbach et 
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Westphal. 1843 et 1845 et singulis distichis 1347— 1369 hemi- 

chorii notam praescribunt veteres editiones. "Tres personas primi 

ordinis consultare putat Lindner, coryphaeum et quattuor choreutas 

Freericks. Singulis quindecim senibus singulas partes inde a 1343 

tribuit Hermann. Duodecim choreutas inde a 1347 singula disticha 

recitare vidit Bamberger, qui 1343 et 1345sq. coryphaeo tribuit, et 

OMueller. Idem statuit, 1343 duci primi, 1345 duci tertii ordinis, 

1346 coryphaeo adsignans, Keck. 1343. o?y& τις: Bothe. χαιρέαν 

Karsten. 1844. πεπλήγμεϑα A Nauck. 1345. oiuoy uat falso ex 
f referebatur. 1346. χοινωσαέμεϑ᾽ dv πως Porson, κοινωσαέμεϑ' 
ἂν πῶς Blomfield. αὔτως Scholefield, αὐτοῖς vel ἁπλῶς C G Haupt, 
αὐτέκ᾽ Martin, ἅν πως EAIAhrens, zv πως Paley, οὖν πως HL 

Ahrens, ἤν πως vel ἄφνως Weil, εὖ πως Donaldson, ἄνδρες Keck. ἅν 

πως .-. βουλεύματ᾽ y Enger. [19549. τάχιστά τ᾿ Meineke. 1960. 
νεορράντῳ Spanheim. 1352. τὸ δρᾶν cv Musgr. τὸ δρᾶν ct, 

μὴ μέλλειν δ᾽ ἀκμή Karsten. 1858. τὸ δρᾶν πάρεστι Schuetz. 
1854. σημεῖ ἀράσσοντες Davies. πόλιν Musgr. 1355. μελ- 
λοῦς γάριν praefert Bothe. (μελλούσης χρεοῦς Jacob, μέλλοντος 
κλέος Pauw, μέλλον ἐς κλέος H Voss). 1856. ποδοῖν Butler. 

1857. τύχω λέγων Schuetz. 1858. δρῶντός ἐστι. κοὺ τὸ βου- 

λεῦσαι πάρα Butler, δρῶντος ἔς vt. . βουλεῦσαε ῥέπει Keck. δρῶν- 

τος ἄν τι Weil, ϑανόντος ἐς τέ Maehly. πάρος Auratus, πέρα 

Schuetz, γερὲ Wieseler, πόρον O Hense. ἐστε γὰρ τὸ βουλεῦσαι 
πάρος Herwerden. 1861. βίον καινοῦντες Bothe, ῥβέᾳ cetvov- 
τες (olim βιὸν τείναντες) ALudwig. 1364. μοῖρά y' ἢ τυραν- 

νέδος Maehly. 1365. ἢ κἀντὲ τεκμήρων ἄρ᾽ ἐξ Hartung. 1367. 
μυϑεῖσϑαε Schneider. 1369. πληϑύομαε Porson, πληθϑύνομεν 

Hartung, xo«cóvouat Karsten. 1370. χυροῦντα πῶς Kar- 
sten. 18971. πάροιϑε Porson. 1378. ὡς γάρ Schuetz, πᾶς 
γάρ Bothe, πῶς δ᾽ ἄν Paley, πῶς ἄν Keck, οὐ γάρ Herwerden. 

πορσυνῶν Wellauer. 1374. πημονὴν ἀρχυστάτων Wakefeld. 
ἀρχύστατ᾽ οὐ Hartung. πημονῆς ἀρχυστάτων φράξει᾽ ἂν olim Herm. 
1875. (ρράξει᾽ ἂν Schuetz), φάρξειεν Dind., (φράσει ἂν Heller). 
ὕφος κρείσσον᾽ Halm. 1876. ἀφροντέστῳ Jacob. ἀφρόντιστος 

πέλει: Maehly, ἀφρόντιστος μόλις Herwerden. 1377. δέκης Pauw. 
νέκης ἀλύπης Durges. νέκης πάλαισμά τ᾽... χρόνῳ δὲ μήν C GHaupt. 
γεέκους παλαιὸς Hartung. δέκης τελείας... χρόνῳ γέμων Karsten. 

νέκης σταδαέας Keck, Δέκης zaAaíew Margoliouth. γε νῦν Rauchen- 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 13 
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stein. 1378. (£aczxs . . ἔπεισ᾽ olim Stanley, ἕστηχε δ᾽ ἔνϑα 
ποῦς Wakefield, ἔστηχκ᾽ ἀπενϑὴς ὡς Musgr.). ἔπεσεν vel ἔπιπτ᾽ Ca- 

saub. ἔπεσεν ἐπεξειργασμένος Heath. "Versum post 1391 collocat 
Abresch. 1879sq. ἀρνήσομαι: ὡς .. μόρον, κτέ. RKlotz. 
1382. (περιστολίξω margo Needhami), περεστέχεζον olim Weil. καλόν 

Casaub. 1387. οὕτω μὲν αὐτῷ ϑυμὸν Opyaive. πτύσων Keck. 
ὑπ c; Pauw), ἐξέπνες Butler. (ὥρμαιν᾽ ἐκπνέων Hartung), ἀκταένε 

᾿χπνέων Heimsoeth. ὀργαΐίνε: Heusde. πνέων Maehly. ᾿1988. 
αἵματος βαφὴν Schneidewin, αἵματος πνοὴν Hartung, αἵματος ξάλην 
Keck, αἵματος πάχνην Maehly, αἵματος ῥοὴν A Nauck. 1389. 
φεκάδ: Auratus. 18391. γαῖα σπορητὸς Casaub., γᾶν εὐσπόρητον͵ 
Schuetz. γανᾷ olim Herm. ^ Post 1891 supplet γαξ᾽, ἢ τὰ ϑρέμματ 
ἐν ποτοῖς ἰαίνεται Burges. 1399. ὧν ὧδ᾽ Pauw. 1399. ἄν 
7 Karsten. 1894. πρεπόντως Vossius, πρέπον τῷδ᾽ Herm., zpé- 
ποντ᾽ οὖν Wellauer, πρέπον τόδ᾽ Karsten. πρεπόντως ὥς γ᾽ Pauw, 
πρεπόντως ὧδ᾽ Blomf., decus τῳ σῶστρ᾽ Martin, Mee τοιῷ δ᾽ 

Scehneidewin, πρέπον τιν᾽ ὧδ᾽ Kayser, πρέποντα σῶστρ᾽ Keck, πρέπον 

χρατῆρ᾽ (olim πρέπον zo! ὥστ᾽ .. τούτῳ δικαίως ἔσϑ᾽) Rauchen- 
stein, πεσόντος 0t . . νεκροῦ Enger, πεσόντων 0ot . . νεχρῶν 

Weil (qui olim post 1394 versum excidisse putabat). (ἐπισπεύδειν 

Jacob). 1394sq. πρέπων τις ὥστ᾽... vexpóc, ὅδ᾽ ἂν Ofxatoc 

Pahle. 1395. τόδ᾽ ἂν Heath. 1398. ϑρασύστομον Jacob. 
1400. ἀφράδμονος Blomf. Ante 1400 versum (λόγοις δοκοῦντες 

τοὐμὸν ἐχπλήσσειν κέαρ) excidisse olim putabat Weil. 1403. 
οὗ σός ἐστιν Pauw. 1404. δ᾽ ἐκ τῆσδε Butler. 1405. ἔργῳ 
Heimsoeth. 1407. 7 ποτὸν et 1427 ὥσπερ οὖν delet Emperius. 
1408. 7 7' 6 Musgr. ὀρόμενον Canter. 1409. ἐνέϑου Musgr. τόδε 

Ι͵ 

x ἔϑου Karsten. o ου πληροῖ Rauchenstein. vp be 

t 

μοϑρόους EU did. ἐπ ὄδαμος ἄπολις τ᾽ ἔσει Harga aad: 
Üpoóc γ᾽ ἀρά σ᾽ ἄπεδικέν σ᾽ ἀπέταμεν (Dindorf malit δαμόϑροός 

σ᾽ ἀρὰ | ἀπέδικεν ἀπέταμεν) olim, postea δαμοϑρόους τ᾽ ἀρὰς ἀπέδι- 
μης, denique diei e dan τ᾿ ἀράς, (ἀπέδικέ σ᾽ ἀπέταμέ 

σ᾽ vel) ἀπέδικεν ἀπέταμέν σ᾽ — ἀπόπολις δ᾽ &ost --- μῖσος .. ἀστῶν 

Weil. 1410. (ἀπόδικος ἀπότεμος Karsten). ἄνδεκες; ἀποτελεῖς, 

ἀπόπολις Keck. ἀπέταμες μὲν, postea ἀπέκανες (pro ἀπέταμες) Enger, 

ἀπέβαλες Maehly, ἀπέταμές τ᾿ Kennedy. ἀπόπτολις Casaubonus, 

τάχ᾽ ἄπολις Enger. 1414. οὐδ᾽ ἕν Keck. οὐδέν τέ γ᾽ Pauw, 
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ob δὴ τόδ᾽ Weyrauch. τῶνδ᾽ οὐδὲν ἀνδρὲ τῷδ᾽ Heimsoeth, οὐδὲν 

τοιόνδε τῷδ᾽ Rauchenstein. ἀνδρὲ τῶνδ᾽ Weil. ἐπαέτιον φέρων 
Hachtmann. 1415. μόρῳ Jacob, γόνον Hartung. 1416. μήλοις 
. . Vopeupácov Schuetz. εὐπόροις vel εὐπόοις Pauw. εὐτόκοις Ào- 

χεύμασιν Maehly. 1418. (τελημάτων Stanley, λημάτων Pauw). 

1419. (τῆσδ᾽ ἔγρη Schuetz). 1421. λέγω δέ σε (τοιαῦτ᾽ ἀπει- 
λεῖν got παρεσκευασμένη ἐκ τῶν ὁμοίων). . ἄρξειν Rauchenstein. 

1422. ἀπειλεῖν σ᾽ ὡς παρεσκευασμένῃ Karsten. παρεσχευασμένος 
Auratus, παρεσχευασμένῳ Scaliger, παρεσκευασμένον Casaub., παρ- 

εσχευασμένῃ Jacob, παρεσκευασμένῃ Pauw. Versum lacunosum 
(νεκήσ x ἀντ᾽ ἐμοῦ ἄρχειν) putat Schneidewin. 1422sq. ὡς 
παρεσχευασμένῃ σ᾽ ἐκ τῶν ὁμοίων Schuetz. 1422 sqq. (τοιαῦτ᾽ 
ἀπειλεῖϑ᾽ ὡς παρεσχευασμένος ἐκ τῶν ὁμοίων) γειρὲ .. ἄρχειν 

Musgr., ὡς παρεσκευασμένῃ. ἐκ τῶν Ópoíev γρήν σε νικήσαντ᾽ .. 
ἄρχειν Butler, τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν ὡς παρεσκευασμένη ἐκ τῶν ὁμοέων, 
ye) νικήσαντ᾽ ἐμοῦ ἄρχειν Wellauer, τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖν γειρὲ νική- 
σαντ᾽. ἐμοῦ ἐκ τῶν ὁμοίων ὡς παρεσκευασμένης ἄρχειν olim W. 
1494. ἄρξειν σ᾽ (deleto v. 1422) Dind. 14297. zapágpova Musgr. 
1428. φυχᾷ Canter, δέκα olim Bothe, τεύχει Schuetz. 1429. λέβος 
Casaubonus. ἀπ᾿ ὀμμάτων Klausen. ὀμμάτων δ᾽ Pauw. ὀμμάτων 
δ᾽ aut λιβὸς .. ἐμπρεποῦς Enger. ἐμπρέπει Auratus, οὐ πρέπεε 
Heath, οὐ πρέπει γ᾽ Butler, ἐμπρέπειν Hermann. ὀμμάτων ϑ᾽.. ἐμ- 
πρέπει γ᾽ Salzmann. ἐμπρέπει δ᾽ olim Enger. 1480. ἀνέερον 
Casaub., ἄτετον Salzmann, ἀτέετ᾽ Bothe, £c σ᾽ Lachmann, ἄντετον 

olim Weil. £c δὲ Schneidewin. 1431. τύμμασε Lachmann. 
1439. καὶ τῇδ᾽ Casaub., καὶ μὴν Keck. ἄκουσον Casaub., ἀκούσεις 
vel ἀχούοις Stanley, (ἀχούῃς Bothe). ϑέσιν C GHaupt. 1433. 

τελείαν Karsten. 1434. xoi τὴν '"Eowov Maehly. ἁγνὴν 'Eowóv 

δ᾽ Keck. Ἄτην τ᾽ Butler. "4cze τ᾿ Eow)v olim Weil. 1435. οὔ 
pot μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν σκότου Hartung, (οὔ not φόβος μελά- 

ϑρων ἐντὸς ἐμπατεῖ Karsten). φόνον Auratus. ἐμπατεῖν Vict. φόβον 
(φόβους Schoemann) μέλαϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν ΕΑ Ahrens, φόβον 

μέλαϑρ᾽ ἂν ἐλπὶς ἐμπατεῖν Herm., μελάϑρων ἐλπὶς ἐμπατεῖν φόβον 
Weil, μελάϑρων ἐλπὶς ἐμπατεῖν τίτην Keck, φόβος μέλαϑρ᾽ ἄναλκις 
ἐμπατεῖ Maehly, δόμους ὄλεϑρον ἐλπὶς ἐμπατεῖν Weyrauch, Φόβος 

μέλαϑρον ἐλπίσε: πατεῖν O Hense. Aut ante (ὁ δ᾽ αὖ δόμοισι 

δυσμενὴς ἀνὴρ ὅδε supplet Keck) aut post 1499 excidisse versum 

(ἀνήρ, ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς φονεὺς ὅδε) putat Herm., tres versus ante 
198 
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1439 excidisse conicit Enger. ó δ᾽ αὖ γυναικὸς J C Schmitt. τῆσδ᾽ ὃ 

Kayser. λυμαντήριον Hartung, λυμαντὴρ πικρός Keck. 1439 —48 
post 1391 collocat ALudwig. 1440. μέλημα Musgr. (μεέλιγμά τ' ὧν 
Voigt). 144lsq. xa? .. τοῦδε expungebat olim Schuetz. 1442 

delet Bothe. ϑεσφατηλογεῖ Keck. |1442— 45 delet H Wolf (et 1422 
cum Engero, 1412—25 — 1432— 48 statuens). 1443. ναυτικῶν Ca- 
saubonus, ναυτέλοις Herm. ναυτέλων τε Karsten, ναυτέλων γε Weil. 
1444. ἴστω, cpifác CGHaupt, ἵστωρ τριβῆς Wieseler, ἔστον τρι- 
βάς Keck. ἀτιμά γ᾽ JCSehmitt. 1445 —48 fort expungendi. 

1447. τῷδ᾽ Herm. ὅμοῦ δ᾽ vel τοῦδε" σὺν δ᾽ Enger. 1447 sq. 
ἐμῇ .. εὐνῇ Schoemann, ὁμοῦ. . εὐνὴν Rauchenstein. 1448. 
εὖνες Casaubonus, εὐνῇ Pauw, εὔνους olim Butler, εὐνὴ H Voss, 
εὐχῆς Herm., εὖνεν Hartung, ϑοίνης Karsten, εὐναῖς Kennedy, εὐϑνὴς 

Keck, καινῆς Maehly. 7:07» Auratus, 74:07 Musgr. εὐνὴν, παρ- 
οφόνημα τῆς ἐμῆς, χλιδῶν Stanley. τῆσδ᾽ (olim τῇ τ) ἐμῇ χλιδῆ 

Enger, ταῖς ἐμαῖς γλιδαῖς Schneidewin. ϑοίνης παροφώνημα τῆσδ᾽ 
εὐνῆς χλιδὴν Weil. 1449. »Cum quater anapaestos recitet cho- 
rus, decies autem melica habeat, videntur terni semper cecinisse, 

anapaestos autem pronuntiasse vel idem omnes coryphaeus vel ex 

quattuor ζυγοῖς qui medius staret« Hermann. — Chori partes he- 

miehoriis distribuit Butler; item Blomfield et Karsten, nisi quod ille 

anapaestos, hic etiam quae cum anapaestis coniunctae sunt partes 

choro relinquit. —  Deletis versibus 1522sq., 1542—46 et 1569— 

71 verbis τάδε μὲν στέργειν -- ἄλλην expunctis (scribens ὅρχους 
ϑέσϑα: μηκέτι γένναν κτέ.) hunc ordinem stropharum: στρ. α συστ. 

α στρ. B (chor.), συστ. 8 (ΟἸγί.), στρ. y (chor.) 1532—38, συστ. y 

(Clyt) 1524—31, ἀντιστρ. y (1559 — 65) (chor.), ἀντισυστ. β (Clyt.) 

1476—81, στρ. δ, auct. δ, στρ. ε (chor.), ἀντίσυστ. y (Clyt.), ἀντε- 

στρ. ὃ, ἀντισυστ. 0, ἀντιστρ. ε (chor.) 1519—21, συστ. ε (Clyt.) 1566 

—T16, ἀντιστρ. α 1469 —'75, ἀντισυστ. α 1539 — 41, ἀντιστρ. βὶ 1541 

—49 (chor.), ἀντέσυστ. ε (Clyt.) 1550 —58 restituit Todt (facile etiam 

anapaesticas chori partes 1456 —58, 1490—94 cum 1495—97, 1514 

—18 cum 1519—21, 1539—41 ab Aeschylo abiudieans). —  Cho- 

ricà duobus παραστάταις coryphaei tribuit exceptis partibus non 

antistrophicis coryphaeo adsignandis R Arnoldt. 1449. (τὶς ἂν 

Stanley). περεώδυνα Erfurdt. 1450. ἠδὲ Lachmann. 1451. 

τὸν Ἅιδου φέρουσ᾽ Karsten. φέρουσ᾽ ἡμῖν Porson, φέρουσ᾽ ἂν ἡἥμεν 
Emperius, φέρουσ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν Herm., φέρουσ᾽ ἑαύειν, postea φέρουσα 
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γήμῖν Weil, φέρουσ᾽ ἐνηῇ Keck. 1453. καὶ delet Franz. 
1454. πολύ τε τλάντος Heusde. γυναικὸς βίᾳ Auratus. 1454 sq. 

ὃς πολλὰ τλὰς ἐκ γυναιχός, ffov πρὸς γυναικὸς ἀπέφρϑεσεν Hartung. 

1455. ἀπέφϑετο vel ἀπέφϑισο (deleto βέον) Lachmann. 1456. 

ephymniorum anapaestos coryphaeo, meliea ducibus hemichoriorum 

assignat GC W Schneider. 1456. παράνομος vel πάρνομος Canter, 

παρὰ νόμους ραν: παρὰ κα τς Porson. i$ ᾿βλένα κατ᾽ ἐπω- 

Iur Keck, 4) πικρώνυμος οὖσ᾽ EÀéve Maehly. 1457 sqq. μία 

τὰς πολλὰς φυχὰς ὀλέσασ᾽ ὑπὸ Τροίᾳ, νῦν δὲ τέλειον (τόδ᾽ ἐπιδρέ- 
ooa: πολύμναστον σῶμα xal ἀνϑδερίσασα τόδ᾽ αἷμ᾽ ἄνεπτον' ἦ τις 

ἄρ᾽ ἐν δόμοις ἦσϑ᾽ Ἔρις, δαμνᾶτις ἀνδρὸς Οἰζύς Hartung. 1459. 
δὲ PE eroy Auratus, δ᾽ ἀτέλειαν Bothe, δὲ τελεία CGHaupt, τέλεον 

Wilamowitz. τελείαν {(καὶΣ Donner. δὲ τελείαν eicit Enger. Post 
1459 lacunam indicavit, 1456 — 62 — 1689 ---49 statuens, cum Seidlero 
Herm. (lacunam post ἐπηνϑέσω 1460 statuit Klausen). 1459 sqq. 
v)y δὲ τέλειον cotaüs ἘΣ Εἰ φεῦ, πολύμναστον ἐπήνϑεσας αἷμ ἄνιπ- 

τον. εἴτις ποτ᾽ ἐν δόμοισιν, περέκλαυτός γε τἀνδρὸς οἰξζύς Karsten, 
νῶν δὲ τέλειον ἐπήνϑεσεν αἷμ᾽ ἄνιπτον, ἥτε τότ᾽ ἐν δόμοις ἣν ἐριμνά- 
στευτος ἀνδρὸς οἰξζύς Heimsoeth. 1460. (ἢ) πολύμναστον Franz, 
{φεῦν π. Karsten, (ἃν π. olim Enger. πολύμναστον (ἄτην» ἀπηνϑέσω 
Blomf. ἀπήνϑεσεν Auratus, ἀπ XU Casaubonus, ἀπήνϑεσεν Stanley, 
ἐπήνϑισεν Heath. ἐπηνϑίσω αἷμ’ Wellauer. fort. ἐπήκρισεν. epu 
pro ai Scaliger. 1460 sqq. goa DIT cOy ἄνιπτον ἐπηνθέσω αἷμ᾽ ἢ 

ἥτις τότ᾽ ἐνῆσϑα δόμοισιν ἔρις, ἐρέδματός τ᾿ κτέ. JHHSchmidt, ἃ 
THE Cete ἐπηνθέσω αἶμα πῖπτον τοῖσδε τότ᾽ ἐν δόμοισιν, ἔρις 

δύσδματος, ἀνδρὸς οἰζύς Oberdick. 1461. ἥτις ἧς τότ᾽ 51 ἐπην- 
ϑίσω retineatur, Heath, 7 τις ἦν τότ᾽ Schuetz, στᾶσα τότ᾽  Herm., 

οὖσα τότ᾽ Schneidewin, φῦσα cóc JOCSchmitt, ἦν δὲ τότ᾽ Paley. 
ἥτις πότ᾽ ἐνῆσϑα δόμοισιν Thiersch, ἦν τότ᾽ ἐν δόμοις, ἦν Franz, 

eT Ψ Jy. o) » 

τις ἔοις τότ᾽ ἐν οἴχοις (οἴκοις Klausen) olim, postea ἃ τίς ἔοις 
MN, 7 , 2 
δόμοισιν Enger. 1461sq. 7 τις δόμοις Ἐρινὺς ἐρέδματός τε τάν- 

δρὸς Enger, τοῖσδε δόμοις ἐρινὺς, | ἀνέατός τις ἀνδρὸς Weil, ἐν 
δόμοισιν sU ἐρέδματός 9" ἕλανδρος Keck. ἐν δόμοισιν | ἐρίδμα- 

cóc τις ἀνδρὸς Herm. 1462. ἔρις delet Bothe. ἐριδμαντὸς 

Scaliger, ἐρωτόδματος Bamberger, δύσδματος Thiersch. ἔρες ἔρις 

δμάτειρ᾽ C G Haupt. ἔρις δρεμεῖα τἀνδρὸς oiCóc Lindau, ἐρέμναστος 
φϑίσανδρος οἰζύς Todt. 1468. αἰκέστατον Hartung, ἀρκύστατον 

Keck. 1469. ΠΗΙΧ. Pearson. 1470. διφρυέσσι GO W Schneider. 

SN 



198 APPENDIX 

1471. κράτος δ᾽ Pearson, χράτος γ᾽ Pauw, χράτος 7 Herm. xpácoc 
χαχόφυχον Rauchenstein, χράτος ϑρασύφυχον Karsten. ἐσοφύχων 

Bothe, ἐσόφηφον Hartung. ix delet Porson. γυναικός Schuetz, γυ- 
vauxóc Schuetz, γυναικοῖν Keck. 1472. (δηκτὸν ἐμοὶ xpa0ía 
χρατύνεις Pauw. χαρδίᾳ δηκτὸν ἐμῇ Stanley). χρατύνοις Porson. 
1478. ἐπέτε Keck. δώματος Karsten. δέκαν o? Wieseler. 1478 sq. 
δίκαν xópaxoc Franz, δίκαν κήρυκος Herm. 1478 sqq. σώματος, 
δίκαν κήρυχος, ἐχϑροῦ... ὑμνεῖν ὕμνον ἐπεύχετα: Hartung. 1474. 
ἐχϑρὰ Enger. σταϑεῖσ᾽ Stanley, χλαγοῦσ᾽ Weil ἔκνομον Vossius. 
1475. 5pvooc  Herwerden. ἐπεύχεα: Canter. Vel ante vel post 
ἐπεύχεται addunt φόνος Pauw, φόνῳ Schuetz, δόμοις Butler, μύσος 
Herm., νέον Lindau, νόμῳ Schneidewin, γυνή Weil, νεχρῷ Enger, ó£- 
χης Kayser, νεχρῶν Wilamowitz. ὑμνεῖν βοᾷς ἐμοὶ Δέκας Keck, ὑμνεῖς 

ἀπεύχετον δίκας Maehly, ὑμνεῖς ἀπεύγετον μόρου Davies. Post 1475 

lacunam (— 1456— 62) statuit Blomf. 1476. νῦν γ᾽ Auratus. στό- 

ματος ῥύμην Todt, fort. στόματος στάϑμην. 1477. τρίσπαχυν Pauw, 
τριπάλαιον Blomf., τριτάγυεον Bothe, τριπαλαιστὴν olim Bamber- 

ger, τριπαλάμναιον (omisso τὸν) Emperius, τρίπλαχ᾽ vto» CG Haupt. 

1479. αἱματόλοιγος vel atuacóAecyoc Stanley. 1480. vzrxe: Scaliger, 
γερὴ vel ἦρε J Vossius, vzóv HL Ahrens, σειρᾷ MSchmidt, ve 
vel potius νέρϑεν Rauchenstein. χατατῆξαε Musgr., καταλεῖξαι 

Maehly. 148]. ἄγος Auratus, ἔγνος Todt. ^ 1482. /IMIX. Pear- 
son. 7, μέγαν οἴχοις σοῖς CG Haupt, 7 μέγα τοῖσδε δόμοις Franz, 
ἦ μέγαν οἰχοτριβῇ olim, postea 7 p μέγαν, οἶχε, ϑρο οεῖς (vel βοᾷς 

vel τρέφεις) Bamberger, ἢ μέγαν oixéio» Hartung, 7 μέλαν᾽ (vel 
péyav) Arpeiüuuc Kayser, 7 μέγαν 7 μέγαν οἴκοις (deleto τοῖσδε) 

Weil, 7 μέγαν ἐν δόμοις Heimsoeth, ἡ μέγαν οἰκέταις Keck, 7 μεγά- 
ροισι μέγαν Davies, 7 μέγαν εὖ EU Heusde, fort. 7 μέγαν 
ἐγγενέταις. 1482sq. μέγα δώμασι τοῖσδ᾽ | αἵμονα Hermann. 

οἰκονόμον δαίμονα Schneidewin, αὐτογενῇ (vel ἐγγενέταν vel οἰκέδιον 
vel ἐν μελάϑρο:ις) δ. Schoemann. 1484. αἰνὸν EAJ Ahrens. 

xaxóy οἶτον... ἀκόρεστον Todt. 1486. 7; i; Dind. ἐὴ) ἐὴ δύα 
Διὸς Hartung. 05a: Διὸς olim Enger, 2 Ade Rauchenstein. 

1487. πᾶν ἔρδεται Burgard. 1488. τί δὲ Burney. 1490. ἐὼ 
facts» (semel) Hartung. 1494. ἐχπνεύσας Hartung. ἐχπνεύσας 

(ἐριχυδὴ» Keck. 1495. po: delet Hartung. χοίτας τᾶσδ᾽ ἀνε- 

λευϑέρας Butler, κοιτῶν τῶνδ᾽ (κοιτᾶν càv0") ἀνελευϑέρων Blomf. 

ἀνελευϑέρου Auratus. 1495 54. ἀνελευϑέρῳ δολίῳ τε μόρῳ Kar- 
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sten, ἀνελευϑέρῳ μόρῳ δολίας Weil. 1496. δουλίῳ Blomf, 9o- 
λίῳ τε Hartung. δολιομόρου Keck. δαμεὶς {(δάμαρτοςΣ vel δαμεὶς 

{τῆσδ᾽ Enger. δάμαρτος pro δαμεὶς Todt. Ante 1498 lacunam 
olim statuebat Herm. 1498. αὐγῶ γ᾽ Todt. τοῦργον τόδ᾽ ἐμόν 
Butler. Post 1498 supplet χοὺκ dovoDpat μή μοι δ᾽ ἀσεβῆ 

ϑάνατον μέμφῃ Keck. 1499. (ζὀρϑῶς αὐχεῖς», τὸ δὲ μὴ λέξῃς 

Rauchenstein. 1499sq. ἐπιλεχϑεὲὶς Scaliger, μηκέτε λεχϑῇ δ᾽ 
Herm., ἐπιδεχϑῆς Heusde. Post 1499 lacunam statuit Pauw. μὴ 
τόδε λέξης μηδ᾽ ἐπενέγκῃς Ἀγαμεμνονίαν εὐνὰν (vel potius χοέταν) 

ἀλόχῳ Enger, μὴ τόδε λέξης ἄνδρα τὸν αὑτῆς Ἡγαμεμνονέαν κτεῖναξ 

μ᾽ ἄλοχον LSchmidt. 
1500. κτεῖναέ σφ᾽ ἄλοχον Maehly. 1501. εἰκαζόμενος δὲ 

Todt. νεχροῦ delet Meineke. 1504. ἀπετίσατο Hartung. Post 

ἀπέτ:σεν dipodiam desiderat Butler. 1505. νεκροῖς Stanley. 

1506. ἄνατος εἰ Keck. zo9 Pauw, εἰ (σὺν Schuetz, ἐσσὲ Wellauer. 
εἰ delet Heimsoeth. 1506sq. εἰ τοιοῦδε GCW Schneider. 

1507. (τοῦ φόνου Bothe). 1508. πῶς πῶς Auratus, ποῦ ποῦ 
Bothe, ποιεῖς Hartung, βᾶ βᾶ Karsten. 1510. (στάξετα: Aura- 
tus, je Cero: Musgr.), βουάζεται Karsten. 1512. μέλεος olim 

Bothe. μέλας Ἄρης" δίκαν δ᾽ às? προβαίνων Rauchenstein. 6 co: 
δὲ Pearson, ὅποι γε Heath. ὃ zo? Oíxac Martin, ὅπως δέκαν 

JC Schmitt, ἐποιδάνες Maehly. 1519sq. ὄπιν δὲ καὶ προβάν- 
τῶν (vel προγεννῶν) . . παρέσχε Musgr., ὅ cot δέκην . . πάχνας 

χουροβόρου παρέξει Butler. ὅμοια δ᾽ αὖ προβαίνων ποινᾷ κου- 
ροβόρῳ παρέξει Schoemann, σχότῳ δὲ καὶ προβαΐων φάτνᾳ 

κουροβόρῳ παρέζει Karsten, δέδοικ᾽ ὅποι προβαίνων vel ὅποϊα καὶ 
προβαίνων vel ποῖ ποῖ δὲ καὶ προβαίνων . . παρέξει; Weil, ποῖ ποῖ 

δὲ xai φςϑάσασα πάχναν χουρύβορον παρέξει A Ludwig, ὅποι δοκεῖ 
προβαίνων, πάγῃς κουροβόρῳ παρέξε: Keck. 1519. πάχναν χου- 

ροβόρον προσέξε: Auratus. πάχναν κουροβόρῳ Pauw, ϑοίνᾳ xoupo- 
βόρῳ Hartung, τέχνᾳ κουροβόρῳ Τοαΐ. xzo! βορὰν παρέξει Durges. 

napis. Orelli, 'παρήξεε Schneidewin, παρείξεε HL Ahrens. 1514 
dis delebat H L Ahrens. 1599. οὐκ Schuetz. 1592 sqq. πῶς 

δ᾽ ἀνελεύϑερον; οὐδὲ γὰρ κτξ. Enger, o0x ἀνελεύϑερον οὐδὲ γὰρ 

κτέ. Weil. 1594. ὧδε γὰρ Stanley. οὐδὲ γὰρ οὔτις Keck. 
δούλιον Dobree. 1594sqq. οὐδὲ yàp ἄλλος... ἔϑηκ᾽. ἀλλ᾽ 
ξονος οἷ᾽ ἔρξεν τὴν πολυκλαύτην χτέ. Maehly. 1596. ὅς γ᾽ ἐμὸν 
» , 

ἔχτειν᾽ ἔονος Todt. ἔρνος χερϑέν Keck. 1526sq. ἐμὸν. - 
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ἀερϑέν, τὴν πολυκλαύτην Ἰφιγενείαν; ἀλλ᾽ Hartung, ἀλλ᾽ ἐμὸν .. 

ἀέρσας, Ἰφιγενείαν τὴν πολυκλαύτην Karsten, ἐμὸν ἐκ τοῦδ᾽ ἔρνος 
ἀποσφάξας, Ἰφιγένειαν πολυκλαύτην; ἀλλ᾽ Rauchenstein. 1597. 
τὴν delet Meineke, τ᾿ omittit Stanley. πολύχκλαυτόν γ᾽ Pauw. πολυ- 

κλαύτην ᾿Ιφιγένειαν (Ἰφιγενείαν Dind.) Porson. τ᾽ Ἰφιγένειαν delet 
Elmsley. πολύχκλαυτον παῖδ᾽ ᾿Ιριγόνην HL Ahrens. 15277sq. τὴν 
πολύκλαυτον ἀνάξια δράσας Ἰφιγένειαν, ἀνάξια πάσχων Weise, eadem 

nisi quod πάσχων ἄξια Kennedy. 1528. ἀσεβῆ (vel £xóuxa) 

δράσας Paley. ἄξε᾽ ἔπασχ᾽- ὡς Butler. Versum post 1529 collo- 
cat Schoemann. — 1589. φροντίδων falso ex b referebatur. πτερωϑεὶς 

Wakefield. — 1583. ἀπάλαμον Herm. δυσπάλαμον μέριμναν Hartung, 

εὐπαλάμου, μεριμνᾶν (vel μεριμνῶν) Kayser. 1584. ὅποι ElImsley. 
(πετνοῦντος Pearson) 1536. τιν᾽ αἱματηρόν Karsten. φακὰς Blomf. 

1587. 9zyseco: Margoliouth. 1537 sq. 0/xz» vel uocoag Auratus. 
ϑηγάναισε Mozpa Abresch. Z/xzc CGHaupt. 0£xze .. ϑηγάνει βέλος 

Karsten, d/xac .. ϑηγάνει ξίφος olim Weil. 0£x5.. ϑήγεται βλάβης 

. ϑηγάναισε Ποέρας Emperius, déxz δ᾽ ἔτ᾽ ἄλλου πράγματος ϑήγει 
βλάβας πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι Moíoag Paley, ἀκὰν.. ξίρους πρὸς 

"Acag ϑηγάναισι Μοῖρα Keck, déxy δὲ .. πρᾶγμ᾽ ἄορ ϑήγει βλάβης 
πρὸς ἄλλαις ϑηγάναισι Motpa Heusde, Δέκα δ᾽ ἐπ’ ἄλλο πρᾶγμα 

ϑηγάνε: βλάβας πρὸς "Acac ϑηγάναις μάχαιραν Wilamowitz. 1540. 
ἐσιδεῖν Pauw. 1543. τάδ᾽ Blomf. (1543 — 6 post 1549 collocat 

Hartung, expungit Karsten). 1546. μυσαρῶν vel μιαρῶν Maehly. 
μεγάλων ἀδέκων Casaub., μεγάλως ἀδέκων Pauw. 1547. ἐπιτύμβιον 
αἶνον J Vossius, ἐπιτύμβιος αἴλιν᾽. postea ἐπιτύμβιος αἶνον Weil, ἐπε- 

τύμβιος οἶκτος Keck. 1548. δάκρυσιν Porson. σὺν δάκρυσιν (oi- 
xcov) ἰάπτων Thiersch, σὺν δάκρυσιν ἐαλέμῳ τ᾽ (vel ἐάλεμον) Bamber- 
ger. δακχρύοισιν Oberdick. ἐαχγῶν Hartung, ἐξων Rauchenstein. 

ξύν τ᾽ ἰαπτὰ δάκρυσιν Lindau. 1549. ἀλαϑείᾳ Dind., ἐτήτυ μ᾽ ἐκ 

Weyrauch. φρενὸς J Vossius, φρένας Spanheim. 1550. μέλημα 
μέλειν Auratus. 1552. κάππεσε κάτϑανε delet Porson. x«zsos 
x&Üays Wieseler. χάππεσεν, ὑμεῖς xol Paley. 1558. ἐξοέίκων 

Auratus. 1556. ó£oyóov Meineke. 15857. πόρϑμευμα νεκρῶν 

Herm., πόρϑμευμα ῥοῶν Hartung, πόρϑμευμ᾽ ἀχέων Meineke. 
1560. δύσμαχα δ᾽ ἐστέ: χρῆμα Hartung, fort. δυσπάλαμ᾽ ἐστὲ κρῖναι. 
1561. (φϑεώρε: φϑείροντ᾽ Vossius), φϑερεῖ φϑαρέντα Pauw, φέρει 
ἔρον σ᾽ Bothe, φένει φένοντ᾽ HL Ahrens, φέρει φορὰν δ᾽ Maehly, 

Beet ϑενόντ᾽ Todt. 1562. μέλλει: δὲ μέλλοντος aliquibus pla- 
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cuisse memorat Stanley, μνήμη δὲ μέμνοντος Stanley. μένε: Heim- 

soeth. 1564. γάνον γ᾽ anonymus (H.). ϑυραῖον Schneidewin, 

ῥάχιστον Wieseler. ἐχκβάλλοι Weil. 1565. προσάφαν Stanley, 

γένους προσάφει Schuetz, πρὸς αὐτοῖς Butler, πρὸς ód olim, postea 
προσόψει Herm., γένους πρὸς Gd» HLAhrens, γένους πρὸς ἄτᾳ 

Karsten. 1566sq. ἐνέβη... χρησμός Casaubonus. ἐς τόδε συν- 

ἔβη. . χρησμός Maehly. 1569. ϑέσϑαι Karsten. 1569 sq. 
ópxouc ϑεῖναι.. δασπλῆτά περ Wieseler. 1570. δύσληπτα Span- 
heim. τὸ δὲ Auratus. :/o γ᾽ Heath, ἔτων Weil. 1570 sqq. ὁ 

δὲ λοιπὸν ἐὼν .. τρέφει Hartung, ó δὲ À. ἐὼν . . vp£or Rauchenstein. 

1571. ἄλλῃ Vossius. 1572. codo: Pearson (»at sie legendum 
ἐὼν« Butler). 1578. κτεάνων γε Casaub., κτεάνων τι Karsten. 

1574. πᾶν ἀρκεῖ por Erfurdt, πᾶσ᾽ ἀπόχρη μοῖο᾿ Wieseler. of y 
Stanley, τάσδ᾽ Herm., μόνον Wellauer, τῶνδ᾽ C G Haupt. 1575. 

χἀλληλοφόνους Canter, ᾿παλληλοφόνους Karsten. 1579. λάχῃ 
Keck. 1584. τοκέα (vel γονέα) Θυέστην aut πατέρα θυέστην 
ἀμὸν Leeuwen. 1584sq. verba τὸν ἐμὸν. . ἀδελφρόν expungit 

HWolf. 1585. αὑτοῦ γ᾽ Wellauer. Ante 1587 versum excidisse 
putat Weil. 1587. ἑστίαν Auratus. 1588. ζὕρετ᾽ Auratus. 

1590. αὑτοῦ δὲ ξένια Elmsley. Ἄργους Martin, γαίας Schneidewin, 
διδοὺς Weil αὐτοξένεα δὲ Bothe, ἀστοξένεια δὲ Herm., ἀντεξένεα δὲ 

Karsten. —1590sq. αὐτοῦ et Ἡτρεὺς . . φέλως delet Schuetz, inte- 

grum v. 1591 uncis inclusit Enger. 1591. προϑύων μῆλα δαφε- 
λῶς πατρὶ Maehly. ἢ σοφῶς Pauw (cfr. Eur. Med. 485), ἢ φίλοις 
Keck. προϑύμως δῆϑεν ὡς φέλος Rauchenstein. Post 1591 ali- 
quot versus excidisse putabat olim Herm. 1592. xosovpyóv τ᾽ 

Maehly. εὐϑοίνως MSchmidt. 1593—906. χρεῶν μάσημα, de- 
letis v. 1594sq., MSchmidt. Ante 1594 lacunam statuit Scholefield. 

Ante 1595 lacunam olim statuebat Herm. 1595. ἔχρυπτ᾽ ἄνω- 
ὅεν ἄνϑρακας χκαϑειμένος Tyrwhitt, ἔχρυπτ᾽ ἄνω ϑεὶς ἀνδρακὰς 

χαϑημένοις OCasaub., ἔϑρυπτ᾽ ἄνω ϑεὶς dwÜpaxag καϑημμένους 

Abresch. εὔϑρυπτ᾽ olim Hermann. ἄνευϑεν Blomf., ἄπωϑεν Fuhr. 
ἔκρυπτ᾽ ἄνωϑεν ἁδρὰ χρέα xai Üfop! ἐνεὶς Davies. ἄνϑρακος ano- 
nymus. ἄνϑρακας χκαϑειμένος Naegelsbach. χαϑημένων ALudwig, 
χαϑημένῳ Keck. Versum spurium habet Herwerden. 1595 sq. 
ἀνδρακάσιν ὠπτημέναις. τἄσημα Pahle. 1595 544. ἔχρυπτεν, 
ΩΣ B ax κα cy QA 4 ^ - Noc Ὁ, 19 ΄ (ἦν ϑεὸς δ᾽, ὃς δράκοι, καϑήμενος, τἄσημα) δαιτῶν δ᾽, ἥντιν᾽ ἀγνοίᾳ 
λαβὼν ἔσϑει, βοράν γ᾽ ἄσωτος ὃ σπείρας γέμει (vel βορᾶς γ᾽, ἄσωτος 
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ὥς, ἐρᾷ γέμειν) Burges. 1596. δ᾽ αὐτὸς Auratus. δ᾽ αὐτῶν 
αὐτὸς Pauw, δ᾽ αὐτῶν οὗτος Heath, δ᾽ αὐτῶν prot Hartung. Ver- 

sum desiderabat olim, nisi πατὴρ pro λαβών legendum esset, Schuetz. 

1597. ὡξυρὸς (olim ὃ σπείρας) γένε: Bothe, ὑστέρῳ γένει Karsten. 

Post 1598 inserit 1594sq. cà . . χτένας χρυφϑέντ᾽ (vel ἄχκρυπτ᾽) 

ἄνωϑεν (vel κορυφάς τ᾽ ἀνωϑενὴ ἀνδρακὰς (vel dvOpràc vel dvÓpo- 

βοὼς) καϑύμενος MSchmidt. 1599. οὔμωξεν Canter. ὑποσφαγῆς 

ἐρῶν Canter. σφαγῆς (i. e. σφαγαῖς) Abresch. σφαγὰς HVoss. 
ἀπὸ σφαγῆς χρεῶν Meineke, ἀπ᾿ αὖ φάγημ᾽ ἐρῶν Maehly. ἔραν 
Pauw, (ἔρῳ Bothe). 

1600 sq. ἐπεύχεται λάκτισμα δείπνου. τήνδε προστιϑεὶς ἀράν 

Maehly. 1601. a/x:opa . . διδοὺς ἀρᾷ Hartung, ἄχουσμα .. 

τιϑεὶς ἀράν Schoemann. ξυνδέκῳ 'veiielc Jacob. ἀοάν Abresch. 

πανδέκχῳ ντεϑεὶς 0pà Meineke, ξυνδίκους .. ἀράς Enger. 160134. 

δείπνου δ᾽ ἐνδίκως .. ἀρᾷ! ἀρᾶτ᾽ ὀλέσϑα: Schneidewin. His pro- 

batis eicit v. 1600 JCSehmitt. 1602 delet Schuetz. ὅπως 
ὀλέσϑη Stanley, ὠμῶς ὀλέσϑα:ι Rauchenstein. 0A/o8y Jacob, ὀλέσϑοε 
Musgr., ὀλέσϑω Heath. 1608. τῶνδέ co: Herm. 1605. ἐπὶ 

ἀϑλίοιν (olim ἔλιπε xábBA) .Emperius. ἐπίδεχ᾽ (olim ὄντα μ᾽ 
ἐπὶ δυοῖν τοῖνδ᾽ ἀθλίου) Herm., ἔτε δ᾽ ἕν᾽ Emger, Bids Wieseler, 

ps τέχνον vel μ᾽ υἱὸν vel παῖδά μ' ΠΕ μεγάθπ. ἐπὶ δύ᾽ ἀϑλίοιν ΗΙ, 

Ahrens, ἐπὶ δεχαϑλίῳ GC WSchneider, ἐπὶ δυοῖν ἄλλοιν Hartung, 
MN 

ἔτε τοισαϑλίῳ Meineke, ἔτε δυσαϑλίῳ (δισαϑλίῳ Weil) Schoemann. 
yàp οὖν use παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἀϑλίῳ Davies, γὰρ ὄντα μ᾽ ἀϑλίῳ παέδων 
πατρὲ Kennedy. 1608. χἀχ olim Enger. ἀραῖος Herwerden. 

1609. εὐβουλίας Karsten. 1610. καλὸν δοχεῖ C G Haupt. 

1610sq. aut ἐμὲ aut ἐδόντε requirit Pauw. 1611. ἄρκυσιν M 
Schmidt. 1612 — 43. choriea ducibus hemichoriorum tribuit 

Herm. 1612. Ayo, ὑβρίζεις. ἐν xaxoto: δ᾽ οὐ σέβω {σεμ- 
γόστομόν τε xai ϑρασὺν κόμπον λό fyc) Keck. ἐν ϑανοῦσιν Abresch, 

ἐν χαμοῦσιν Porson. 1618. εἰ δ᾽ Franz (τόνδ᾽ εἰ φὴς mallet 

Herm.) σύ γ᾽ Naegelsbach. Inter σὺ δ᾽ et ἀνδρα lacunam (s? δό- 

λοισιν ἐνταϑεὶς ἀτηρίοις τὸν) statuit Thiersch. τόνδ᾽ οὐ φὴς ἔσω 

Weil. φὴς μὲν οὐ Φ CScehmitt, φὴς ἀπὼν Karsten. 1614. μένε:ς 
8'LSchmidt. ἐπακτὸν Casaubonus, ἔποιχον Bothe. ἑχὼν δ᾽ ἐπαχτὸν 

Musgr. Post 1614 (olim post 1612) excidisse versum (τοιγὰρ 

στυγηϑεὶς — στυγητὸν mavult LKayser — δυσϑέοις coAuXuaow), 

quia antithetica ratione compositum sit hoc colloquium, putat Herm. 
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1617—24 Clytaemestrae tribuere velit Blomf. 1620. τὸ τηλι- 
κούτῳ σωφρονεῖν εἰρημένον Hermann. σωφρόνως Fuhr, σωφρόνων 

Wieseler. εἰρημένος Stanley, εἰρημένῳ Butler, κεχρημένον Elmsley, 
ἡρημένον Hartung, εἰ μὴ μέρος Maehly. Versum delet A Ludwig. 

1621. δεσμοὶ Karsten. γὰρ σκοτεινὸς αἵ τε Hartung. 1625. 
»seribendum esset (scilicet si Aegisthus appellaretur) coniunctim 

γυνὴ có« Herm., τέ δαὶ σὺ Wieseler, o) δή, σὺ Schneidewin, γύννες 
c) Meineke. τοῦ γ᾽ ἥκοντος Auratus, τοῦδ᾽ ἥκοντος Stanley, (τῷδ᾽ 

ἥκοντος Tyrwhitt), γνοῦσ᾽ ἥκοντας Heusde. Post 1625 lacu- 
nam olim statuebat Paley. 1625—392 delet Kennedy. 1626. 

αἰσχύνας Butler. αἐσχύνουσ᾽ ópoD Auratus. ζσχυνάς 0" ἅμα Heim- 

soeth. 1626 sq. (αἐσχύνου γ᾽... τόνδε βουλεύσας GC W Schnei- 
der). 1627. φωτὲ στρατηγῷ Karsten. τῷδ᾽ Blomfield. 16238. 
ya/ Jacob. 1631. σὺ δ᾽ ἐξορώεις Weidner. ἠπίους Pauw, vz- 

πίους Bothe, ὑπτέοις HL Ahrens, Zw«c Martin, ἢ ποέοις Wieseler. 

1633. πῶς δὴ Hartung. 1638—35 et 1648 48 permutat (1643 
—48. 1636—42. 1633 —5) Enger. 1634. ὃς οὐδ᾽ Hartung,óoctc γ᾽ 

Karsten. 1688. αὐτοστόλως Karsten. 1636. σοφῆς (versum choro 
continuans) Auratus, σαφές Heath, σοφῶς Boissonade. 1637.7» Au- 
ratus, ἡ Schuetz, ὧν Bothe, ὡς Karsten. Post 1637 excidisse ver- 

sum (ὥστ᾽ ηὐλαβεῖτ᾽ ἄν. νῦν δ᾽ ἐγὼ κρατῶν δόμων) putat Herm., 
xai νῦν χρατύνων σκῆπτρα καὶ ϑρόνους πατρὸς supplet Thiersch. 

1638. χρατῶν δὲ Weil ἐκ τῶνδε δ᾽ ἐγχειρημάτων olim Herm. 
1639. ἄρχειν τὸ λοιπόν Scaliger. πειϑήμονα vel potius πειϑύήνεον 
Schneidewin, πεισάνορα Blaydes. 1640. βαρείᾳ ζημίᾳ σειρασφόρον 

Schuetz, βαρείᾳ πημονῇ, σειραφόρον Hartung. ὥστε μὴ Vossius, 
οὔτε uot Pauw, ἡνέαις Madvig, οὔτε δ᾽ ἢ Heimsoeth. 1641. ἀλλ᾽ 

ὃ δυσφιλὴς σχότῳ Auratus, ἀλλὰ δυσφιλεῖ σκότῳ Martin. δυσφιλὴς 
χόπῳ Wieseler. | 1649. μαλθακόν σ᾽ Auratus. σφε πέφεται Karsten. 

1643. τί δή; τὸν Schuetz, ἢ δὴ τὸν vel ἡ μὴν τὸν Schneidewin. εἰ δὴ, 
chori orationem v. 1648 -- 8 post 1087 interponens et 1646 ἔχτεω᾽, 

᾿θρέστης ἂρα, 1638 Al. ἐγὼ δὲ τοῦδ᾽ ἐκ scribens, olim Meineke. 

1048 -- 49 delet HWolf. 1644. ἀλλά σφ᾽ ἡ Canter, ἀλλὰ σὴ Auratus, 
ἀλλὰ νῦν Pauw, ἀλλὰ σοὶ Dobree. ἀλλ᾽ ἡ σύγγαμος (vel σύζυγος) 
Schneidewin, ἀλλ᾽ εὐνὲς πόσιν Kayser, ἀλλ᾽ ἡ συντριβὴς Keck. ἠνά- 
ρίξας (vel ἠνάρεξεν) Meineke. 1645 delet A Ludwig. 1646. 
Ὀρέστης δ᾽ Karsten. ἀλλά που Hartung. 1649. δοχεῖ Auratus. 
δοκεῖς τόδ᾽, ἔρδειν Karsten. ἀλλ᾽ ἔμ᾽ εἰ δοχῶ τάδ᾽ ἔρδειν xo 
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λέγειν Enger, ἀλλ᾽ ἔμ’ εἰ δοκῶ τάδ᾽ ἔρδειν, ὡς λέγω Rauchenstein. 
δοκεῖ, σὺ δ᾽ ἔρδειν. . δέχ᾽ ὄν Weil Inter ἀλλ᾽ ἐπεὲ δοχεῖς et 
τάδ᾽... τάχα lacunam statuit O Hense. 1649 — 51 Aegistho, 

1652 choro, 1653 Aegistho tribuebat Stanley. Post 1649 ver- 

sum coryphaei excidisse cum DBoissonadio putat Herm., XO. γνώ- 

σομαι γὰρ ἄνδρα δειλὸν μηδὲν ἐν μάχῃ σϑένειν supplet Thiersch, 
ὡς διχοστατεῖ' ξιφουλκός σ᾽ ἐχβαλῶ χκομπασμάτων et tres alios 

versus addit Keck. Item Aegisthi versum excidisse putat, 1680 54. 

choro reddens, R Arnoldt (ἀλλ᾽ ἐπεὶ κομπεῖς, τό τ᾽ ἔρδειν .. τάχα, 
| χερσὶ ταῖς ἐμαῖς δαμασϑείς, ὡς τὸ πᾶν διχοστατεῖ conicit Lehrs). 

Inter versus 1650 et 1651 ut choro datos Aegisthi versum interiisse 

olim putabat Herm. 1650, 1651, 1653 tribus ducibus ordinum 

chori tribuit eum Genellio Bamberger. 1652. πρόκωπός γ᾽ 
Blomf. 1653. χτανεῖν Elmsley. τὴν 06xzv ἐρρώμεϑα olim Bothe. 
δ᾽ delet etiam Bamberger. ἐρώμεϑα Schuetz, περρώμεϑα C G Haupt 
(τῆς τύχης πειρώμεϑα Hartung), ἀρούμεϑα Karsten, χαρπούμεϑα 
Keck. Post 1653 versum Aegisthi (τὴν τύχην σέβου, μόρον δὲ 

χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχου) deesse putat Thiersch. 1654. καινὰ 
δράσωμεν Karsten. 1055. αὐτὰ καὶ τάδ᾽ ἐξαμῆσαι σπέρματ᾽ 
ἀστηνὸν ϑέρος Keck. ἐξαμῆσαι φόνια Maehly. (δυστήνων ἔσως 

Auratus, δύστην᾽ ὄντ᾽ ἔρως Pauw). 1656. πημονῆς ἅλις δ᾽, 
versu ante 1655 posito, Herm. πλησμονὴ δ᾽ ἄτης ὑπάρχει Schnei- 
dewin, πημονῆς δ᾽ ἄδην b. OHense. μηκέϑ᾽ Auratus, μηδέν᾽ Spanheim, 
μηδ᾽ ἔϑ᾽ Blomf. μηδὲν ἡματωμένοις olim Herm. 1657. στεί- 
χεϑ᾽ οἵδε δ᾽ ot γέροντες πρὸς ὃ δόμους πεπρώμενους (deleto τούσϑε) 

Auratus, στείχεϑ᾽ οὗ γέ ἘΡῸν τες εἴσω πρὸς δ. π. Scaliger, στεέχετ᾽ 

ἐνθένδ᾽, ὦ γέροντες, πρὸς δόμους, τετρωμένους Heath, στεέχετ᾽ 

ἔνδον κτέ. Wakefield, (ἀλλὰ στείχεϑ᾽, ot γέροντες xté. Schuetz), 

στείχε &Ü' οἱ γέροντες ἤδη κτέ. Porson, στεέχετ᾽ ἤδη δ᾽ οἱ γέροντες 
κτέ. Blomf., στεέχεϑ᾽, oi γέροντες οἵδε xcé. H Voss, στεέχετ᾽, εὔδιοι 

(olim εὐϑέως) γέροντες, πρὸς δόμους, πεπρωμένας Bothe, στεέχετ᾽ 

εὔκηλοι γέροντες x1é. Martin, στεέχετ᾽, αἰδοῖοι γέροντες, πρὸς δό- 

μους" mem, paste HLAhrens, τούσδε στείχεϑ᾽ ot γέροντες πρὸς 

π. Heusde. πρὸς δόμους γε vens Lindau, πρὸς δόμους τετραμ- 

μένοι Weyrauch, πρὸς νομοὺς πεπρωμένους Campbell. 1657 sq. 
τείχεϑ᾽ ὑμεῖς δ᾽ ot γέροντες πρὸς ὃ. 7., πρὶν παϑεῖν ἢ ̓ ρξαε τι 

χαινόν, postea στεέχεϑ᾽ ὑμεῖς ot γέροντες "s QURE πεπρωμένους 

πρὶν παϑεῖν hw ἄκαιρον yp» xcé., postremo πρὶν παϑεῖν, do- 
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ἔαντα χειρῶν Emperius. πεπρωμένον πρὶν παϑεῖν. εἴξαντε καιρῷ 

χρῆν Orelli. πεπαυμένοι πρὶν παϑεῖν ἔρξαντες Karsten, πεπρωμένοις, 
πρὶν παϑεῖν, εἴξαντες Madvig. 1658. ἔρξαντε Jacob, ἄρξαντα 

Pauw. ἔρξαντα xpaívsw γρῆν Auratus, ἔρξαντ᾽ vel ipfa: τ᾿ ἄχαι- 
pov: χρῆν Musgr., στέρξαντας αἰνεῖν γρῆν Heath, εἴξαντε καιρῷ 

χρῆν Legrand, ἔρξαντας᾽ αὔρειν χρῆν Blomf., ἔρξαντες" αἰνεῖν χρῆν 

Lobeck, ἔρξαντ᾽ ἄχαρα: γρῆν olim, postea ἔρξαντες" ἀρχεῖν χρῆν 

Herm., στέρξαι δὲ καιρὸν ypz» Faehse, ἔρξαντ᾽ &xatpov: χρῆν Bothe, 
ἔρξαντας aivá: γρῆν olim Schneidewin, ἔρξαντες οἰκτρά" χρῆν Mar- 
tin, ἔρξαντα: χαιροῦν yp» HLAhrens, ἔρξαντα xaqóv χρέναϑ᾽ 

Lindau, ἄρξαντα καΐνειν κτξ. anomymus (H.), ἔρξαντε. γαΐρειν γρῆν 
Sehwerdt, ἔρξαντ᾽ ἄκαιρα: γρεὼν ALudwig, ἄρξαι τ᾽ ἀκαέρων" γρῆν 
Davies, ἔρξαντα καινόν: γρῆν Heusde. πρὶν παϑεῖν ἔρξαι τ᾿ ἄκαιρα 
Weil. 1659. εὖ δὲ Jacob. εἰ δέ τῳ μόχϑων δέοιτο (vel μέ- 
λοιτοὴ κτέ. Auratus, εἰ δέ τις μόγϑων δέοιτο (πένοιτο Conington), 

τοῦδ᾽ ἅλις γ᾽ ἔχοιμεν ἄν Schuetz, & χρεὼ μόχϑων γένοιτο xc&. 

H Voss, μηδέ τοι μόχϑων γένοιτο: τοῦδ᾽ ἅλις y? ἔχοιμεν dv Orelli, 
εὖ δέ τοι μόχϑων γένοιτο" τῶν δ᾽ ἅλις γ᾽ ἐχοέμεϑ᾽ ἄν Bothe, εἰ δέ 
τοι μόχϑων γ᾽ ὄνοιτο κτξ. (olim γ᾽ ὄνοισϑε — τῶνδ᾽ ἅλις γ᾽ ἔχοιμεν 
ἄν) Emperius, εἰ δ᾽ ἔτ᾽ οὐ μόχϑων γένοιτο τῶνδ᾽ ἅλις Herm., εἰ 
τέλος μόχϑων xcí. Francken, εἰ δέ τις μόχϑων γένοιτο τῶνδ᾽ ἄχῃ 
Karsten, εἰ δέ σοι χκτξ. anonymus (Η.). γένοιτο τῶνδ᾽ ἄκος Do- 
naldson, γένοιτο διάλυσις Keck. 1659 sq. γενοίμεϑ᾽ ἂν | δαίμονος 
.. πεπληγμένοε Enger. 1660. 7027 ex f falso referebatur et vul- 

gabatur. δυστυχεῖς Karsten, διπτυχῶς Keck. ^ Versum ante 1659 
collocat anonymus (H.). 1662. τούσδε μὴ Auratus. ἀναπτύσα: 
olim Enger, ἀκανϑέσαι Keck. 1664. γνώμης 0 Stanley. ἁμαρτῇ 

τὸν χρατοῦντα (λοιδορεῖν» Scaliger, ἁπάντη τὸν χρατοῦντ᾽ (del 

cfe» olim Weil. τὸν κρατοῦντα (λοιδορεῖς) Vossius, τὸν χρα- 
τοῦντα {ζδύσφορονΣ Stanley, τὸν χρατοῦντά {8᾽ ὑβρίσαι Dlomf., 
τὸν κρατοῦντ᾽ ζαῖσχος μέγαν, versu post 1655 posito, Herm., τὸν 
χρατοῦντα {ζσωφρόνωςΣ G OW Schneider, τὸν χρατοῦντα {δ᾽ ὑβρέσα: 

ταῦτα πῶς ἀνέχτ᾽ ἂν εἴη καὶ πρὸς ἀνδρῶν δημοτῶν» Thiersch, τὸν 
χρατοῦντ᾽ (ὀνειδίσαι Lindau, τὸν χρατοῦντ᾽ {αΐσχος φέρεις, versum 

Clytaemestrae tribuens, Franz, τὸν κρατοῦντ᾽ ζἀνάξιον» Rauchenstein, 
τὸν χρατοῦντ᾽ (00 χρὴ φέρειν» Karsten, τὸν κρατοῦντα {πῶς πρέπει: 
Keck, τὸν χρατοῦνϑ᾽ (οἷόν τε πῶς: Heusde, τὸν χρατοῦντ᾽ (αίδου- 

μένηςΣ Weil. Plures versus excidisse videntur Wellauero. Versum 



206 APPENDIX AD AGAMEMNONEM. 

1664 post 1656 transfert Hartung, post 1661 Gilbert. Post 1665 

inserit 1670, 1669 Salzmann. 1668. φεύγοντος ἀνδρὸς Auratus, 
φλύοντας ἄνδρας anonymus (H.). 1669. γρόα σὺ πίανον Enger, 
τέως σὺ πιαίνου Keck. 1672. (με προτιμήσῃς Heath). ὕλαγμα" 

πάντ᾽ ἐγὼ Musgr. 1672sq. ὑλάγμαϑ᾽, ὡς ἐγὼ .. τῶνδε πη- 
μάτων ἄκος Rauchenstein, ὑλάγματ᾽- εὖ δ᾽ ἐγὼ. . δωμάτων mépt 

O Hense. 1673. καὶ σὺ {πάντ᾽ εὖ ϑήσομεν Canter. ζξήσομεν 
Heusde. πημάτων {τέλος Karsten. Post 1673 versum- (πάνϑ᾽ 
ὅσοισι δεῖ χατ᾿᾽ αὐτὰ σωφρόνων βουλευμάτων) interiisse putat 

Thiersch. 
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ER EM COD 

Separatim ediderunt fabulam CSchwenk (1819), Blom- 
field (1824), Klausen (1835), FBamberger (1840), 
Franz (1846), AIongh (1856), Conington (1857), 
Davies (1862), Paley (1883). 

Post 8 supplet τλήμων Ὀρέστης, χρυπτὸν εἰσβαλὼν πόδα οὗ 
δὴ βιαίως ἐκ γυναικείας χερὸς δόλοις λαϑραίοις οὑμὸς ὄλλυται πα- 

τήρ Herm., ὃ τοῦ τ ΤΣ ἐν Τοοίᾳ ποτὲ τη: 4 10 - qu. 

σὺν ϑεῶν τ) φόνον πατρὸς φονεῦσι κρύβδα ϑωρήσσων, ἐπεὶ xob- 

τὸς βιαίως ἐχ γυναικείας γερὸς δόλοις λαϑραίοις δυσχλεής τ᾽ ἀπώ- 

λετο Thiersch, πρὸς τοὺς παλαιοὺς τούσδε Πελοπιδῶν δόμους ὙΥ.: 

alii v. 3 et v. 4 continuant. 4. τάδε deteriores libri, τοῦδε Naber. 
&sq. x1oócocv . . ἀκοῦσαι «τὰς ἐμὰς εὐχὰς τ ἕλε Paley. Post 

5 supplet τ᾿ εἰ φέρω xóuzc ἐμῆς | πρῶτόν γε Bothe, πρευμενῶς só- 
χῶν ἐμῶν. φέρω δὲ Thiersch. 6. φέρω δὲ supplet Erfurdt. 

6sq. post 9 collocat Hartung. Post 7 supplet τάφῳ πατρῴῳ 

τῷδ᾽ ἐπάλπνιστον γάνος Thiersch. 9. lacunis huius prologi tri- 
buit ἀσκεύοις ex Hesych. ἀσχεύοις" φιλοῖς. ἀπαρασχεύοις. Aiayo- 

λος "Ayauzuvov. Conington. Post 9 supplet φυγὰς τότ᾽ οἴκου 

τοῦδε xal πάτρας δέχα Φωκέων κατοικῶν πεδία καὶ τροφῆς λαχών. 

4ÀÀ' ὦ πατρῴα γῇ ϑεοί τ’ ἐγχώριοι, δέξασϑε νῶν μ᾽ ἐλθόντα σὺν 
πολλῷ χρόνῳ καὶ μή " ἄτιμον στήσατ᾽, ἀλλ᾽ ἐμῶν δόμων ἀρχήγε- 

τόν τε χαὶ πατρὸς τιμάορον. "Ea. Thiersch. 10. Versui prae- 
, figit ἔα Dind. 18. δόμοισι πτῶμα Turn. δόμοισε πρᾶγμα Heim- 
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soeth. δόμοις vt προσχυρεῖ nocaívoy M Schmidt.  »Videtur schol. 
aliud pro πῆμα vocabulum aut legisse, velut πτῶμα, aut ponere vo- 
luisse« Dindorf. In scholio προσεγγέζε: τοῖς δόμοις adicit IFrey. 
, M mM , , , - ἐπὶ τοῦ πῆμα νέον Paley. 18. νερτέροις μείλιγμ᾽ doo» Musgr., 
νερτέρων μειλίγμασιν H Voss, fort. νερτέροις δωρήματα. 17. ὁρᾶν 

L4 

ἀδελφὴν Turn. βλέπειν ἀδελφὴν Hartung. τήνδ᾽ Blomfield. 99 
— 82. duo stropharum paria quattuor ordinibus chori, tertium par 

hemichoriis, epodum universo choro tribuit Christ. —22sq. δόμων 

ἰαλτὸς ἐξέβαν γοαῖς Keck, ἐαλτὸς ἐξέβαν δόμων γοὰς Weil. 99. 

χοᾶν Casaubonus. σὺν κτύπῳ Arnaldus. 24. παρηὶς φοινέοις ἀμυγ- 
μοῖς Stanley, παρῇσι φοίνιος διωγμός Herm., παρηὶς αἱματοῦσσ᾽ 

ἀμυγμοῖς Dind., παρῇσε φοίνιος δ᾽ ἀμυγμός Prien, παρηὶς ἀγρέοις 

ἀμυγμοῖς Keck. 96. ἀπαίωσιν δ᾽ ἐυγμοῖσε Hartung. (δ᾽ οἰμωγμοῖσι 

Pearson, δ᾽ αἰαγμοῖσε Abresch). 97. λινοφϑόροις Schuetz. 929. 

προστέρνου στολμοῦ Hartung, προστέρνων στολμῶν Heimsoeth. 30. 
δόμων pro πέπλων Hartung, κόλπων Weil, οἴκων Keck. 89. φόβος 

γὰρ Arnaldus. τορὸς γὰρ ὀρϑόϑριξ φόβος Heath. τορὸς δὲ φοῖτος 

Hermann, τορὸς γὰρ οἶστρος Schneidewin, τορός γ᾽ ἄρα Φοῖβος Iongh, 
τορὸς γὰρ οἷστρος Heimsoeth. δόμων γὰρ Üiovpóc ὀρϑόϑριξ Keck. 

82 sq. δοκῶν yàp .. τορός τ᾽ ὀνειρόμαντις Metzger. 92---θ4, τορὸς 
yàp ὀρϑόϑριξ δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου πνέων κότον, dwpóvux- 

cov φοῖτος ἀμβύόαμα Weil. 989. δεῖμός τ᾽’ ὀνειρόφαντος Hartung, 
δεινῶν ὀνειρόμαντις Todt. 94. (£xlayf"» ἀωρόνυκτον Keck. 

85. περιρόβως Portus, περίφοβον Stanley, περὲ φόνῳ Schuetz, παρά- 
copo» Herwerden. ἔλακ᾽ ἔλακε φοβῶν O Hense. In scholio ix τῶν 
τῆς οἰκίας μυχῶν Paley, περισσῶς τὸ φόβᾳ longh. 36. ἐν A- 
μασιν Todt. 87. xorcaí τε Porson. 88. ἔχανον Keck. — 39. 
fort. ϑυμοῦσϑαι. 40. in scholio ὑπερβαλλόντως {τῷ ϑυμῷ vel 
τῇ ὀργῇ) Paley. 41. τοῖς xpacoDo: Naber. 49. τοιῶνδε Schuetz. 
(ἐπὲΣ χάριν olim Herm. τοιάνδε δὲ γάριν ἄχαριν Hartung. γοᾶν 
δὲ γάριν Merkel, μάταν δὲ γάριν Todt. ἄχαριν ἀναπότροπον Weil. 

ἀποτροπὴν Pearson. 48. ἰὼ γαῖα γαῖα Rob. 44. μ᾽ ἴαλε 
Blomf. 48. πανοΐίζυς Paley. 49. κατασχαφαὶ στεγῶν Keck. 

50. in scholio (4v) ἐπέδοι Dind. 51. óvógoc καλύπτει: Schoe- 
mann. «τοὺς δόμους Stanley, (vDv) vel ζἄρα» δόμους vel καλύ- 
zr0UGt δώματα Pauw. 52. δεσποτᾶν Blomf. ϑανάτοις φῶς Keck. 

53. σέβας ἄμαχον Bothe. ἄδαμον Lenhoft. 54. in scholio o5- 
δὲν ἀκούειν ἠνείχοντο δι᾿ ὥτων vel δε αὐτῶν Paley. BT. tfe: 
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τὸ δ᾽ εὐτυχοῦν HL Ahrens. τόδ᾽ ἐκϑροεῖν Oberdick. δ754. φο- 
βεῖται δέ τις τὸ δυστυχεῖν. τὸ δ᾽ εὖ βροτοῖς Keck. ὅ8. ἐν 
ϑνατοῖς Butler. 59. ῥοπὰ δ᾽ ἐπισχοπεῖ ó(xuy» Bamberger, Δέκα 

δ᾽ ἐπισκοπεῖ ῥοπάν olim Keck. ἐπισκήπτει ΙΔ 0005, ἐπισκοτεῖ (et 59 
τοῖς) O Mueller. ἐπισκήπτει Axa» Paley. δικᾶν O Mueller. In 
scholio αὐτῆς ὁμοίως. ὃ φόνος olim, postea αὐτῆς, Opec δὲ ὃ qó- 

νος et ἐπέξεισιν αὐτόν Paley. 59sqq. ῥοπὴ δ᾽ ἐπισχοτεῖ δέκας 
ταχεῖα, τοῖσδ᾽" Ó δ᾽ ἐν φάει μεταιχμίῳ σχότου βρύει" μένε: χρονέ 

ζοντα δ᾽ ἄχη Metzger, ῥοπὴ δ᾽ ἐπισκόπου Δέκας ταχεῖα τοῖς μὲν 

. . μένει χρονέξοντ᾽ ἄχη Schoemann, ῥοπὰν δ᾽ ἐπισκοπεῖ Δέκα ταχεῖα 

τοῖς μὲν... τὰ δ᾽ ἐν μεταιχμέῳ oxóco μένει, γρονέζοντα βρύεε: 
τέως δ᾽ ἄχρατος . . γύξ Keck. 61. in scholio σὸν τόχῳ με- 

γάλῳ Abresch. 6154. τοῖς δ᾽ (τᾷδ᾽ Eichstaedt) . . μένεε ypo- 
νέξουσα βρύει Schuetz, τὸ δ᾽... μένει χρονέζον τε βρύει O Mueller, 
τοῖς δ᾽ . . μένεε χρονέζοντε βρύεε (olim. μένει χρονέξζοντ᾽ ἀχανῆ vel 

χρονέζοντα λάχῃ) M Schmidt. 62. μένος Auratus. μένει χρο- 
7i , . ΄ ΄ 2 - ΄ 

νέζοντα βρύει olim, postea μένε: χρονέξζοντ᾽ ἀτυχῆ Herm., μένει χρο- 
΄ ΄ 5.4 237. , ΄ ΄ v ΄ , 3 

γέξοντά y ἄχῃ vel βρύει χρονέζοντά γ᾽ ἄχη wel μένει, γρόνια ὃ 

ἄχη βρύει Butler, foós: χρονέξοντ᾽ ἄχη olim Dind., βρύει γρονέ 
ζοντά γ᾽ ἄχη vel βρύει χρονέξοντ᾽ ἔτ᾽ ἄχη Bamberger, μένεε pov 
Cove ἔτ᾽ ἄχη Firnhaber, μένεε γρονέζοντ᾽ ἐς ἄκη Francken, βρύε: 
χρονέζοντ᾽ ἄχϑεα Hartung, βέλη χρονίζοντα βούει Enger, μένεε 

χρονέζονδ᾽ ἁσυχᾶ olim Paley, στένει zpovítovza βρύει ἨΤ, Ahrens, 
ἄχη χρονέξοντα βρύειν Weil, uéve« χρονέζουσαν ἄχη ALudwig, μένει 

χρονέζοντ᾽, ἣν τύχῃ Davies, βρύει χρονέζοντ᾽ ἀτυχῇ Borchard, μέ- 
vet γρονέζοντα xor Merkel, μένες γρονέζοντ᾽ εὐτυγῇ (et 51 χαλύπ- Zt η ; p χῆ 
τουσιν) H-Groth, u£vec γρονέζοντα Boost "Todt. βούειν Pauw. 8. 
Y Y » . - b) » Y /R . 
ἄκρατος Schuetz, ἄιστος Weil. τοῖς δ᾽ ἄχρατος &£yet νύξ (et in 

schol. v. 59 ἄλλοις δὲ σκότος καλύπτει, ὡς μηδ᾽ ὁρᾶσϑαι ὑπ’ αὖ- 

τῆς) olim Keck, τοὺς δ᾽, ἄχρατος ἐπεὶ νύξ Herwerden. 64. str. 

3 et antistr. 3 ante str. 2 reponit Keck. δε eiu" ἐχποϑὲν δ᾽ olim μ 

Herm., ἀλλ᾽ afuac' vel τὰ δ᾽ αἵματ᾽’ ἐκποϑένϑ᾽ Bamberger. 65. 
γίας HL Ahrens. τέίτας φόνου Heimsoeth, τέτας y6óvog (σπόρος) 

Keck. φόνος delet A Ludwig. πέπηγεν" οὐ Merkel. διαρρύδην Lach- 

mann. 66. αἰανὴς, quod schol. legisse videtur Paleio, HL Ahrens, 

δ ἄτας Hartung, διαρκὴς Enger. ἄταν Merkel. In scholio δὲα- 
γωνέζουσα Conington. 68. zavapxéra νόσῳ Schuetz. παναρχέ- 

ca» Firnhaber, παναρχέας Hartung, zavayoécac vel παγκρατοῦς Paley, 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 14 
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πανερχέτας Merkel, παναγρέας Keck. νόσου βρούειν παναρκής ALud- 

wig. νόσῳ Spanheim. βρύειν eiciebat olim Herm. : 69. 5:- 
γῶντι Heath, οἴζροντε Wiel. οἴτων δ᾽ ἔτ᾽ οὔτε ALudwig, στέγοντι 
δ᾽ οὔτι Merkel, φυγόντι δ᾽ οὔτε Keck, νοσοῦντε δ᾽ οὔτε OMHense. 
οὔτε Bothe. 70. πόροι τί Boissonade. ὅδοῦ delet A Ludwig. 
εἰς ὁδὸν μέαν Herwerden, fort. ix μεᾶς ὁμοῦ. 7054. εἰς ὁδὸν 
μίαν συμβαένοντες HSchwarz. 71. προβαΐνοντες Damberger, xa- 

ϑαΐροντες ex v. proximo, lacunam quattuor syllabarum post φόνον 

statuens, Conington, ἐλαύνοντες A Ludwig, συμβαένοντες Paley, βα- 
τῆρες πάγων Keck. 72. γειρομυσῆ Pauw. 72.354. χερομυσῆ 

χαϑαρσίοις πόνον πονοῖεν ἂν μάτην Heimsoeth, γερομυσῆ μιαιφόνον 

κατακλύσουσ᾽ ἀεὶ μάταν Keck. φόνον καϑαιματοῦντα, λοῦσις ἐς 

μάτην M Schmidt, xa8d&oatot κλύσαιεν ἂν μάτην Bamberger, χαϑαρ- 
σίοις ἴοιεν ἂν μάτην Herm., καϑαρσέοις ἔλουσαν ἂν μάταν Weil, 

χαϑαίρουσ᾽ ἰώμενοι μάτην Paley, cui schol. καϑαέρουσ᾽ ἐπιοῦσαν 
ἄτην in textu legisse videtur, ῥοαῖσιν ἐπιμόλοιεν (vel &xAoócatev) 
ἂν μάτην LSchmidt, καϑαρμοῖς ἔλουσαν àv μάταν O Hense, καϑαξ 

povcec ἥνυσαν μάταν Herwerden. 78. ἔλουσαν (λοῦσαν) μάτην 

Scaliger, ῥέουσιν μάταν Heath, ἔϑυσαν μάτην Musgr., λούσειαν μά- 
τὴν olim Herm., ῥέοιεν ἂν μάταν Lenhoff, ἐϑύσειαν μάταν Hoffmann, 
κλύσειαν ἂν μάτην Franz, πονοῖεν ἂν μάτην Hartung, ἰάσαντ᾽ ἄτην 

Iongh. Post 73 aliquid excidisse opinatur Wellauer, versum, 

quem post 68 eiecimus, ibi relinquit et ut epiphthegmaticum hie 

iterat GC W Schneider. 74. γ᾽ ἄρ᾽ DuTheil. ἀμφιπόλῳ Heath, 
ἀμφίπολον Butler, ἀμφιπόλων Schuetz, ἀμφέπολιν Bamberger, ἀμφ᾽ 
ἄπτολιν Hartung, γε δαμασίπτολιν Schoemann, ἀμφιπτόλου Todt. 

In scholio ἀπ᾽ ἀρχῆς βίου Abresch. 74 — 82 tribus choreutis 

(014, T1, 80 daxpów xc&.) tribuit Bamberger. 76. πατρῴων -υ 

δούλειον Lachmann. πατρῴων τάνδ᾽ ἐσᾶγον αἶσαν Hermann. δού- 
λείον Portus, δουλέαν Blomf., δούλιόν μ᾽ Conington. δουλέαν ἐσᾶγον 

(deleto αἶσαν) HLAhrens. TT. καὶ (và) μὴ IHH Schmidt. 
Tisqq. δέκαια xal μὴ ᾿ μαῖς πρέπον τύχαις βίου βίᾳ φερομένων αἱ- 
νέσα: Herm., qui scholiastas ἀπ᾿ ἀρχᾶς legisse monet. δέκαια xa? 
μή, πρέποντα δ᾽ dpyaiot που βίᾳ φρενῶν αἰνέσαι πικρὸν στύγος xpa- 

τούσῃ Schoemann. 78. (pi) πρέποντ᾽ Musgr., (o0) πρέποντ᾽ 
Bothe. ἀρχαῖς βίου Sophianus, ἄταις βίου Eichstaedt. πρέπον τύ- 

χαις βίου Schuetz, (00) πρέποντ᾽ ἀρχαῖς βέου Butler, πρέποντ᾽ ἀρ- 
χᾶς βίων Bamberger, πρέπον τὰ τῶν ἀρχετῶν βίου Hartung, πρέπον 
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τύχας βίου Heimsoeth, πρέπον τάρχας βίου Merkel, πρέπον παρ᾽ 

ἀρχὰς βίου olim W., πρέπον ταγοὺς βίου Todt. ἀρχῶν Baranek. 

7854. πρέποντ᾽, ἀργχᾶν βίᾳ φερομένων O Mueller, πρέπον τῶν ἀπ᾽ ἀρ- 
γᾶς βίου φερομένων Ritschl. πρέπον τέλη fiov βίᾳ μενῶν αἰνέσαι Keck. 

78sqq. πρέπον βέᾳ φρενῶν αἰνέσαι, δακρύων ὑφειμάτων ματαίοις δεσ- 
ποτᾶν τύγχαισε. . παχνουμένῃ H Buchholtz. 79. βία Bothe. βίᾳ 

φρενῶν αἰνέσαι πικρῶν λόγων Naegelsbach. {τὰ τῶνδ βίᾳ φερομένων 

Rossbach. βίᾳ φρενῶν ἐμῶν αἰνέσαι Lortzing. 80. τέγγομα: 
δ᾽ Butler. δαχρύων ὑφειμάτων Herm. 80sq. δαχρύων δ᾽ ὑφ᾽ 
εἱμάτων {λεέθω χκαλύπτρᾳ ῥοῦν» ματαίοις δεσποτᾶν εὐχαῖς, xpugaí- 

ote xcé. anonymus (H.). 81sq. ματαίοις olim Herm. ματαέας 

. . τύχας Bothe. δεσποτᾶν Stanley. δεσποτᾶν (ἐν τύχαισιν Lach- 
mann. ταγαίοισε δεσπότιν τύχαις. . παχνουμένην Keck. ματαίοις 

τς cóyatot "Todt. 82. τύχαις κρυφαιοπενϑέσιν Merkel. χρυφέοις 

IHHSchmidt. παχνουμένῃ Herm. 86. cígw χέουσα Stanley, 
τί φῶ χέουσα HL Ahrens, τάφῳ φέρουσα Heimsoeth, φοϑετῷ γέουσα 

olim W. 89. μητρὸς πατρέ olim Bothe. 90. οὗ δ᾽ ἔγω 
Heimsoeth. 90sq. transponit post v. 94 Weil, delet OSievers. 

Verba οὐδ᾽ — πέλανον expungit O Hense. 93. ἔσϑλ᾽ (vel εὖ 
τ᾿) ἀντιδοῦναι Elmsley, ὥστ᾽ ἄντ. HLAhrens. Scholium ad. v. 96 

refert Bamberger. 94. δόσιν σφε Musgr., δόσιν cot (vel δὴ) 

Butler. τῶν χαλῶν ἐπαξίαν Elmsley, τῶν χεδνῶν ἐπαξίαν Todt, 
fort. πραγμάτων ἐπαξίαν. ἐπάξια olim Bothe, ἀναξίαν Hartung. 

96. πατὴρ τότ᾽ Heimsoeth. 99. τῆς δ᾽ Schuetz. In scholio 
ἀντὲ τοῦ ζγίνεσϑες σύμβουλοι Paley. 

100. κομέζομεν Auratus. 104 - 108. αἰδουμένῃ aot . . λό- 
γον. λόγους ἂν οἷσπερ ἠδέσω τάφον πατρὸς στέγοις ἄν, εἰ. . ὑπέρ- 

τερον (104): et post lacunam g£ryou . . εὔφροσιν Herm. (nihil 
nisi v. 104 post 107 collocat Welcker). 107 delet H Wolf. 

108. τούτοις olim Schuetz. 1il. y' àp' Porson. 112. ταὐτῇ 
σὺ Musgr. λανϑάνουσ᾽ Abresch. 707 φρασας Naber. 119. λέγω; 
Weil. In scholio ἐπάξοντα Vict. 120. ἁπλωστὶ Herm. ἁπλῶς 
nipaóxooc  Meineke. 121. in schol. αἰτεῖν pro εἰπεῖν et ὅσιόν 
cot Paley. 122. schol. utrumque versum Electrae tribuisse et 

in altero ὕπως (vel ὡς ἂν). . ἀνταμεέθωμαει legisse videtur Paleio. 
122 sq. (123. 122) ad mutilum initium (ante v. 10) refert O Mueller. 

123. in schol. ἑδρυμένου Paley. ἐδρυμένα, scholium ad 145 referens, 
Herwig. 194. lacunae notam post ἐμοζ posuit Rob., post 

14* 
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χϑόνιε Canter. —(xéAeucov) 'Eop5 Pauw, (dxoucov) 'Eopz olim 
Herm., (ἐρεούνε) Ἑρμῇ Nauck.  (EowówC» EopZ . . κηρύξαις 
M Schmidt. 196. πατρῴων ὀμμάτων Turn. δωμάτων Pearson, 
δ᾽ οὐάτων Arnaldus, λυμάτων Wieseler, δειμάτων M Schmidt, ào- 

μάτων vc Paley. In scholio νῦν yàp ἐπισχόπους. compendio aliter 

lecto, Dind., unde νῦν γὰρ ἐπισκοποῦσι vel izt0xozziz vel ἐπὶ σχο- 

ποῦ Paley. 199. ἀγὼ Herm. ῥυτὰς Pauw, νεκροῖς Enger, πε- 
do? vel potius πατρέ Schneidewin, βροτῶν HL Ahrens, τορῶς Wie- 

seler. 199sq. κἀγὼ . . χέονιβας, γοὰς λέγω, καλῷ σε, πάτερ 

Heraldus, xoi γῇ. . χέρνιβας, βροτῷ λόγῳ χαλῶ σε. πάτερ olim 

Bothe. 150. πάτερ Robortellus. λέγω: xaAoDcav» MSchmidt. 
ἐποιχτεέρειν γ᾽ Stanley, ἐποιχτείροντ᾽ (olim ἐποικτεέρειν) Hermann. 

191. ante φέλον τ᾽ Ὀρέστην πως ἀνάξομεν δόμοις aliquot versus 
excidisse, quorum primi initium fuerit φρέλον τ᾿ ᾿θρέστην, opinatur 

Herm. γ᾽ ὡς ἀνάξομεν δόμοις Heath, ὡς ἀνάξομεν δόμοις Pauw, 
(δὸς δ᾽ ἀνάσσειν ἐν δόμοις Butler), πὼς ἄναξον εἰς δόμους Blom- 

field, φῶς τ᾽ ἄναφον ἐν δόμοις anonymus et Schneidewin, πῶς ἀνάσ- 
σομεν δόμοις: HLAhrens, (φῶς ἀνάπτειν ἐν δόμοις Hartung), ὡς 
ἀναχϑῶμεν δόμοις Wiel, σῶν ἀνακτώῴμην δόμοις MSchmidt, πὼς 

ἀπότροπον πάτοις Merkel, δός τ᾿ ἀνάστασιν δόμοις Weidner, ὡς 

ἀναχϑῶμεν δόμοις Weil φῆνόν τ᾽ ᾿θρέστην πῶς ἀνάξομεν δόμοις 

O Hense. 182. πεπρασμένο: Stanley. 134. co! olim Bothe. 

186. ὑπερχότως Scaliger, (ὑπερκόποις olim Bothe). 137. 
τοῖσι σοῖς γλίουσι ϑαρσοῦντες μέγα Hartung. ἐν τοῖσι σοῖς δόμοισι 

Naber. 140sq. σωφρονεστέρᾳ ποτε. . εὐσεβεστέρᾳ Meineke. 
148. αὐδῶ (vel αἰτῶ) φανῆναι LSchmidt.  ea«vwvaf σ᾽, ὦ πάτερ 
Canter. »Praestat fortasse φανῆναι σοῦ, πάτερ« Herm. 143 sq. 
δέκην qavivat . . ἀντικατϑανεῖν λέγω Oeri. 144. ἀντιχαχτανεῖν 
δέχῃ Scaliger, ἀντικατϑανεῖν δέκῃ Pearson, ἀντεικατακανεῖν δέκῃ olim 
Herm., ἀντεκατϑανεῖν δέκη Portodi ἀνταποχτανεῖν δέκῃ Blomf., ἀντι- 

χκατϑεῖναι δέκην Wieseler, ἀντεκαχτανεῖν déxy» Mehler, ἀντέκατϑα- 

νεῖν, δώκην (ctvovzac ὧν ἔδρασαν ἀξίαν xaxGv) Weil. Fort. ἀνταμυ- 

ναϑεῖν vel ἀντιτέσασϑαι δέκην. 145. ἐν μέρει Weil. τῆς κεδνῆς 

ἀοᾶς AER τέϑημε, τῆς κακῆς γαρᾶς Martin, τῆς ἐμῆς ἀρᾶς olim 

Dindorf, τῆς τιμωρίας (et ἐν μέρει) Herrmanowski, τοῦ χατεύγματος 

Oeri. 145 delet Francken, 146 Bothe, 145. 146 Dindorf, 145—48 

H Wolf. 146 post 142 transponit LSchmidt, 145sq. post 142 Herwig. 

147sq. delet Baier. 150. 151 delet Paley. χωκυτοῖς ἐπορϑιά- 



AD CHOEPHOROS. 213 

"ere . . ἐξαυδώμεναι Hartung. Post 150 lacunam statuit Weil. 

151. in schol. εἶπεν, χαϑὼς xoi Abresch, εἶπεν, ὡς xo: Blomfield. 

159—157 —158—163 statuit Herm. et Seidler. 1529sq. δάκρυα 
Hartung. ὀλομένῳ ὀλομένῳ Wellauer, ὀλομένων ὀλομένῳ Bothe. ὀλό- 

μενον delet Blomfield. ὀρόμενον Martin. ὀλούμενον ὀλομένῳ deleto 
nomine δεσπότᾳ Weil. ὀλόμενον (tec Σ ὀλομένῳ δεσπότᾳ M Schmidt. 

159sqq. stroph. ἕετε ῥύακ᾽ ἀνεκὰς ὀλόμενον χκεδῶντ᾽ ἔρυμα τόδε 
χακῶν! xàós δέ μοι, κλύε. σὲ βοῶ, δέσποτ᾽ ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός καχῶν! κλύε δέ pot, κλύε, σὲ , δέσπ ξ ἀμαυρᾶς φρενός. 

- 37 . , "^ 5 A 

mesod. ὀτοτοτοτοτοτοτοῖ" ἰώ. antistr. τές δ᾽ ὠρυσϑενὴς σ᾽ ἀνῆρεν 
, » Ἁ ^ , » , , Á"W , 2 2 , 

πάλιν; ἄνα, λυτὴρ δόμων. τάχ᾽ ἐγχεῴρισαι σχέδιά τ΄ αὐτόκωπα νω- 
- 5n. εἶ M £O Ὁ ^w. ^ 

pov» βέλη AGruenberg. 154. πρὸς ἔρυμα τόδε χκεδνῶν, κακῶν 
7 Schuetz. πρὸς ἔρυμά τε Lachmann. ἔρυμα χεδνὸν κακῶν Schoe- 
mann. πρὸς &pupd τε χεδνῶν κακῶν τ᾿ Bothe. χαχῶν χαινῶν c 

in l. Bigoti. 154sqq. πρὸς ἕομα {γᾶςΣ τόδε xsOvov: κακῶν δ᾽ ἀπό- 
vponov ἅγος ἀπεύχετον Herm., {τάφουΣ τόδε πρὸς ἕρμα χκεδνῶν 

πρόστροπον χαχῶν δ᾽ ἀπότροπον (verbis ἄλγος ἀπεύχετον post ὀτο- 
τοτοτοτοτοῖ 158 insertis) Hartung, πρὸς (ῥεῦμα) ῥύμα τόδε κακῶν 

xsüvoiaty ἀπότροπον, ἅγος ἐπιχύμενον χεχυμένων χοᾶν Weil, fort. 

πρὸς τόδ᾽ ἔρυμα κακῶν ἀπότροπον κεδνῶν τ᾽ ἄγος ἐπεύχετον κε- 
χυμένων χγοᾶν. 155. ἀποτρόπων HL Ahrens, ἀποτρέπειν Paley. 

ἐπεύχετον Stanley, ἀπευχετῶν Schuetz, ἀπευχέτων Butler. In scho- 
lio τὸ ἑξῆς, -. δάκρυ. — ἄγος ἀπεύχετον: τὸ . . εἶπεν. — ἀπό- 

τροπον: τῶν χκτέ. Davies. 156sq. χεχυμένων z0àv δὲ κλύε 

pot καλούσᾳ σ΄, ὦ Heimsoeth, χεχυμένων χοᾶν δὲ κλύε pot σεβούσᾳ 

σ᾽, ὦ OHense. σέβας κλύε δέ pot, κλύ᾽, ὦ δέσποτα, {στενομένᾳ 

μάλ ἐξ HLAhrens. ζϑρεομένᾳ τάδ᾽» ἐξ Franz. 157. σέβας, 
Θέσποτ᾽ Blomf. 158. ὀτοττοτοῖ, ὀτοτοτοτοτοῖ olim Herm., óco- 

coro: Blomf., ozozoco? coco? Dindorf. 159. ἴω: τις Iongh. — 159sq. 

ἐὼ cc ἀναλυτὴρ δωμάτων δορυσϑενὴς ἀνὴρ Σκύϑης τά τ᾽ ἐν Seid- 
ler, ἐώ. ἀναλυτὴρ τίς δόμων δορυσϑενὴς ἀνὴρ Σχύϑης, τά τ᾽ ἐν 

Blomf., ἐώ. δορυσϑενὴς ἀνὴρ τές ἀναλυτὴρ δόμων, Σ᾽ χύϑης τε τὰν 

O Mueller, τω ἔτω ἀναλυτὴρ δωμάτων δορυσϑενὴς ἀνὴρ Σιχύϑης 8" 
ἅτ᾽ ἐν Bamberger, ἴτω δορυσϑενὴς ἀναλυτὴρ κτέξ. (verbis τές et ἀνήρ 

deletis) HL Ahrens, ἐὼ τές δορυσϑενὴς (sio? ἀνὴρ κτέ. olim Weil. 
159 —163 delet A Ludwig. 160. δορυσϑενὴς ἀναλυτὴρ ἂν &ABo: 
πόνων Hartung. Σχύϑης Porson, δ χυϑεστέ Martin. 160 sq. δ'χυ- 
ϑιχά τε γερὲ παλίντονα ἐν ἔργῳ Herm. 160 sqq. Φχυϑικά τ᾽ 

ἋἋ ἐν χερὲ παλίντον᾽ ἂν ἐν ἔργῳ μόλοι ᾿πιπάλλων Ἄρης Paley, Σ᾽ χύϑην 



214 APPENDIX 

χεροῖν παλιντόνοιν ἐν ἔργῳ ᾿πιπάλλων "Aor Heimsoeth. 161. γε- 
ροῖν (ἂν μόλο ΤΗῊ Schmidt. ἔνεργα Turn., ἐναργῶς Bothe, ἐνερ- 
γῶς Oberdick. ἐν ἔργῳ delet HL Ahrens. 161sq. ἐν ἔργῳ τόξ᾽ 
ἐπιπάλλων Boissonade. 162. ᾿πιάλλων Musegr. 163. ἀντέκωπα 
Margoliouth. νωμῶν ξίρη Pauw. In scholio τὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν Paley. 
Post 163 aliquot versiculos intercidisse putat Schuetz. Ante 

165 (inter 123 et 165) lacunam statuebat Rob. 169. 170 trans- 

ponit post 178 A Ludwig. 171. οὐκ. . wv; cum Stanleio Co- 

nington. εἷς ἔστιν ὅστις semin. philol. Vind. sodales. πλὴν ἑνὸς 
Dobree, πλὴν ἔτου vel potius πλὴν ξένου Wiel, τῶν ἔσω, postea ἐν 
δόμοις olim Weil. 179. ἐχϑροῖς (27909 olim Bothe) γὰρ οὐ 
προσῆκε Pauw. 178. interpunetionem post ὁμόπτερος tollit Heim- 
soeth. 175. αὐταῖσιν ἡμῶν 'Turn., αὐταῖσιν ἡμῖν olim Bothe, 
αὐτοῖσιν ἡμῶν Boissonade. 176. μῶν οὐχ Blomf., μὴ οὖν Har- 

tung. ἦν Scholefield. 177. βοστρύχοις προσεμφερής ANauck. 
179. χάριν τάφῳ Weil. Fort. γαέτης xoupíuyv ydpw πατρέί:ξςὡ 180. 
αὖ δακρυτά Emperius, ἐνδάκρυτά Damberger. 181. φαύσῃ Wel- 
lauer. 182. προέστη Hartung. χαρδέαν Pauw. In scholio αὖ- 
τῶν Conington. 184. δ᾽ οὐ δίψιοε Musgr. Ou vel διῴφέων 

Pauw, δαφιλεῖς vel δαψιλῶς Butler, δεῴέᾳ Dlomf., A4*o: Meineke, 

Gínzuyot olim, postea oppácor . . διφέοιν Herwerden. In scholio 

(ΑἿΣ πρώην Paley. 185. ἄφραστο: Turn. ἄφαρκτοι Dind. — Ante 

189 versus videtur excidisse Hermanno hae fere sententia: 7j c0) μὲν 
αἰσχυντῆρος Aiyíabou δάμαρ. 189. ὠμὴ δὲ Burges. οὐδαμῶς δ᾽ 
Schuetz. 190. δύσϑεος Pauw. 191. δὲ πῶς Schuetz. 195. xz- 
γυσσόμην rec. | 196.7 σαφηνὴ Canter, ἦν σαφηνῆ Erfurdt (ἦν σαφές 
po: mallet Blomf.), εὖ (ἢ Scholefield) σάφ᾽ ὕδη Porson, ἢ σάφ᾽ ἦν μοι 
Schuetz, εὖ ᾽σαφήνει Paley, ἢ σάφ᾽ ἥνει LKayser, εὖ σάφ᾽ ἤνει Davies, 
ἀσφάλει᾽ ἦν MSchmidt. ἀλλ᾽ ὡς σαγήνην τόνδ᾽ ἀποπτύσω Baranek. 

198. inter ἢ et ξυγγενὴς lacunam (7) « « €? ξυγγενὴς) statuit Mehler. 
ὦν, εἶτα Herm., ὧν εἶπε Wiel, ὧν ἔλεγε Meineke, ὧν eios LSchiller, 
ἤνεγκε Mehler, ὧν ἔτυχε OHense. συμπενϑοῦν Hartung. 198 sq. 
εἶχε συμπενϑῶν ἐμοὲ ἄγαλμα Weil. 199. τιμὴ Portus. 
200 — 208 choro tribuit Herm. 204 — 209 delebat olim 

Schuetz. 208. ποδῶν ὕὅμαιμο: M Schmidt, ποδῶν ἀδελφοὶ Paley, 
τῶν οἵδ᾽ ὁμοῖοι Heimsoeth. ποδῶν ὁμοῖον τοῖς ἐμοῖσιν olim Bothe, 
ποδῶν ὁποῖοι τοῖς ἐμοῖσιν HL Ahrens, ποδῶν τε pipot τοῖς ἐμοῖσιν 

Hartung, ποδοῖν δ᾽ ὁμοίοιν τοῖνδ᾽ ἔνεισιν Weidner. 205sqq. 205. 
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206. 208 delet Schuetz, 205 et 208 eicit, v. 209 post 204 collocato, 

Eichstaedt, 208 et 209 secludebat olim Herm., qui nunc ante 208 

lacunam statuit. ποδῶν ὁμοίως τοῖσδ᾽ ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς coniciebat 
olim, Hermanni lacuna probata, Weil. ταῖς τ᾽ ἐμαῖσιν ἐμφερεῖς 
πτέρνα: xTé., versibus 206. 207 eiectis, Rossbach. 9207. inter 

ἐχεένου et xoi lacunam (πλόκαμον ὃς φέρων χεροῖν προσῆλϑε τύμβῳ) 

statuit Todt. 208. zrépva: 9 ἑνὸς τῶνδ᾽ (ὑπογραφῇ vel potius) 

ὑπογραφὰς Bothe. ἕτεραι, τενόντων δ᾽ H L Ahrens, πτέρναι τε 

χκἀχμῶν Hartung, πτέρναιν μὲν οὖν τοῖνδ᾽ Oeri. In scholio (νῦν 
τένοντας Paley. Post 210 lacunam statuit Naber. 211. 
τελεσφόροις Pauw. 918. εἴπ᾽ εἴ τε Hartung. χυρεῖ Tournier. 
214. 7xouc' Naber. οὗπερ Martin. 915. τίνα (xal eiecto) ξύν- 
οἰσϑα Paley. καὶ cé» .. βροτῶν χηλουμένῃ Abresch. 216. σ᾽ 

ἐκχαλουμένην Portus, cot ᾿χπαγλουμένῃ Pauw. 217. xol πῶς 
ἀληϑῶν τυγχάνω olim Bothe. 220. χαϑ᾽ αὑτοῦ Abresch. τ᾽ 

ἄρα Robortellus, γ᾽ ἄρα Turnebus, γ᾽ àp« Porson, τἄρα Elmsley. 
229. ἐμοῖσιν, omisso ἄρ᾽, Victorius. 993. τᾷδ᾽ ἐγώ Turn. ἅδ᾽ 
ἐγὼ vel τῷδ᾽ ἐγὼ lacob, τῇδ᾽ ἐγὼ Pauw, τόνδ᾽ ἐγὼ margo Ask. 
ταῦτ᾽ ἐγώ σε προὐννέπω Porson, τάδ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ (vel τάδε γ᾽ ἐγώ) 
σε προυννέπω Klausen, τὰρ᾽ ἐγώ σε προὐννέπω vel ὡς σ᾽ ὄντ᾽ Ὀρέ- 

στὴν τὰρ᾽ ἐγὼ προσεννέπω; Bamberger, cáo! ἐγὼ πρὸς σ᾽ ἐννέπω 

HLAhrens, σ᾽ ἀρ’ ἐγὼ προσεννέπω Hartung, γάρ σ᾽ ἐγὼ προσεν- 
véno; Herm. ἄρα σ᾽ ἐγώ προσεννέπω olim Dind., ὧδ᾽ ἐγώ σε 
προὐννέπω Conington, ταῦτά σε προσεννέπω; vel ὡς ὧν ᾿θρέστης 
ταῦτά μοι (με) προσεννέπεις; Paley. 994. με voy Portus. αὐτόν 
με νῦν... δυσμαϑὴς μὲν εἰ vel ἔσει HLAhrens, αὐτόν με νῦν... 

δυσμαϑῶς ἔγεις Franz. 294sq. αὐτόν με νῦν... δυσμαϑεῖς" 

E ΘΝ / oc τι ἐχος χουραν t00000. ξύμμετρον τῳ 6o 

κάρᾳ ἰχνοσχοποῦσα . . ἐμοῖς ἀνεπτερώϑης xcé. Heimsoeth. 226 

post 227 collocat Pauw. 9290sq. κἀδόχκεις ὁρᾶν ἐμὲ ἔγνος oxo- 
ποῦσά γ᾽ Wiel. 2297 delebat olim Schuetz. 228. σαυτῆς 

δ᾽ ἀδελφοῦ σύμμετρον τῷ σῷ κάρᾳ Pauw. Versum 228 (cum 227) 

ante 226 reiecit Robortellus (225. 227. 228. 226) (et Paley corri- 

gens σαυτῆς ἀδελροῦ ξυμμέτροις τῷ σῷ ποδί), post 295 collocavit 
subsequente 227 Heath (225. 228. 227. 226) (et O Mueller scribens 

συνεμετροῦ), post 229 inseruit Bothe (229. 228) (et HL Ahrens 

corrigens σύμμετρον τὠμῷ κάρᾳ et OHense coniciens συμμετρού- 

? 
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μένον κάρᾳ), post 231 transtulit lacuna ante eum unius versus 

notata olim Weil, qui eum nunc post 224 ponit σαυτῆς ἀδελφοῦ 
σύμμετρον τῷ σῷ κάρᾳ scribens. 229. χόμῃ olim Kirchhoff. 
291. ἔς τε Stanley, ἔν δὲ Pauw, ἔν δὲ vel ἔτε δὲ Heath, εἷς τε 
Bamberger, ἔσιδε OMueller. ϑηρίων Turnebus. χερχέδος ϑηρῶν 
γραφήν Hartung. Post εἰς δὲ. . γραφήν versum intercidisse putat 
Hermann (βλέπουσα, κόσμον γρυσεοστόλου γλιδῆς supplet Paley). 
299 56. delet H Wolf. 232—936 post 242 transfert Rossbach, 
232. 238 Oresti, 234—236 et 243. 244 coniunctos Electrae, 245sqq. 

choro tribuens, post 234 versum intercidisse coniciens, ante 937 

ἐοῦ io) addens. Eundem versuum ordinem statuit Weil, nisi quod 

234 — 236, 243. 244 choro, 245sqq. Electrae tribuit. 235. 

τέρματος Mehler. σωτήριον Burges, σωτηρία OHense. 236. 
δίκῃ πεποιϑὼς R Menzel Versum post 242 transponit Hartung, 
delet Gilbert. 237. ὄνομα Valekenarius. v£uov Schuetz, ἔχων 
Peile. 997sq. μοέρας ἐμοὶ | φέρον Butler. 298. ἀναγκαῖόν 
σε νῦν Prien. (ἀναγκαίως ἐμόν vel) προσαυδᾶν δή σ᾽ ἀναγκαίως 
(ἔχε: vel) ἔχω Weil. ἀναγκαίως νέμον Dind., ἀναγκαῖόν σ᾽ ὁμῷς 

OHense. Versum delet Hartung. 988sq. ἐμοέ: πατρὸς καὶ 

μητρὸς . . ῥέπει (ceteris deletis) olim Schuetz. προσαυδᾶν δῆτ᾽ 
ἀναγκαίως ἔχω πατέρα σε (vel ydp σ᾽... πατέρα ce) Weidner. 
289. πατέρος (πατρός) τε Turnebus, πατέρα σε Schuetz. πατρός τε 
γὰρ καὶ μητρὸς Hartung. 240. scholiasta μητέοος δ᾽ ἐν σοὶ 
βλέπω legisse videtur Paleio. In scholio μητέρα στεργομένην (vel 
ἣν στέργω μέν) Stephanus. 249. εἰσϑ᾽ HLAhrens. σέλας 

Schuetz. 2425sq. σϑ᾽, ἐμοὶ σέβας φέρων μόνος χράτος τε" xol 

Δίκη (vel τ΄ ἀλλ᾽ f Δίκη) Schneidewin. ἐμοί σ᾽ ἔβης φέρων μόνος" 
Voigt. 248. κράτος δὲ Bamberger, χράτος τ᾽, εἰ HL Ahrens. 

244. συγγένοιτο và» Schneidewin. 245. πημάτων Schneidewin. 
246. γένναν νᾶνεν Bergk, γένναν ive M Schmidt. 950. πατρῴοις 
Blomfield, γενέϑλιον Heimsoeth. σκηνώμασιν Bothe. 951 58 

delet Herwerden. 252. ἰδεῖν παρεῖναί cov Hartung. 254. 
xaíco. Musgr., xai σοῦ Schuetz. τοῦ σε τιμῶντος Herm. 254— 

262 Electrae tribuit idem. 256. εὔϑυμον γέρας Paley. In 
scholio παρὰ có ϑοίνη Vict. 257 260 delet H Wolf. 261. 
scholii verba x«$^ ξαυτόν (vel κατὰ σεαυτόν) ad ἔγοις ἄν 258 re- 

fert Paley. 265. ἀπαγγελεῖ Porson. 268 904 ab Aeschylo 
abiudieat et histrioni adscribit Schoemann. 971. ἧπαρ τοὐμὸν 
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olim Bothe. 29729. τοῦ φόνου τοὺς αἰτίους Heimsoeth, τοῦ μόρου 

τοὺς αἰτέους Schoemann. τοὺς ἀντώυς HL Ahrens. 97954. τοὺς 

αἰτέυυς τρόπον τὸν αὐτόν, ἀνταποκτεῖναι Weil. Versus post 269 

collocat Heimsoeth. 278 delet, 274 post 571 transposito, Ross- 

bach. 273, 274, 275—281, 285—288 delet ALudwig. 974 —16 

post 281 hoc ordine: 281. 275. 276. 274 collocat (274 ἀποχριῶσι 
vel ἀχρωμάτοισι ζημίαις μαυρούμενον scribens) Hartung. 974. 
ἀχρημάτοισε Sophianus, ἀποχρημάτοις με Schoemann. γαυρουμένους 

Peile, γαυρούμενον Paley. Versum post 284 collocat Klausen. 

Seholium olim sie: ἢ ἐμὲ μεμφόμενος ἢ ἡϊγισϑον . . ζημιωϑέντα. 
ξημίαν {δὲ λέγεις ποινὴν τὴν ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ πατρός, nunc sic: 

ἀνταποχτεῖναι: ἢ ἐμὲ ἢ Δἴγισϑον. -- ταυρρύμενος: μεμφόμενος αὐτὸν 

μὴ ζημιωϑέντα. — ζημίαις: ποινὴ τῇ ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ πατρός re- 

fingit Paley. 974sq. ἀποχρῶν δὲ τάσδε ζημίας, ταυρούμενος 
αὐτός γ᾽ ἔφασχε Heath. 275. ἀτίέτῳ δ᾽ olim Schuetz. αὐτὸς 

δ᾽ ἔφασκε τῷ φιλοψφύχῳ τάδε olim Bothe. τάδ᾽ ἂν Keck. Scho- 
lium ad 283 pertinere opinatur Paley. 975sq. τάδε μὴ 'yovca, 
ϑήσειν Weil His 284 ita inserit Rossbach: αὐτὸν δ᾽ ἔφασχεν ἐν 
σχότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρὺν ὁρμᾶν τε λαμπρὸν xal φέλῃ κτέ. 976 sqq. 
τίσειν μ᾽ ἔχοντα δυσφρόνων μειλίγματα. τὰ .. γῆς πολλὰ δυστερπῆ 
χακὰ ἀρότοις πιραύσκων HLAhrens. Q7'lsq. τῶν μὲν γὰρ ἐκ 

γῆς Paley. γὰρ ἑξῆς Heath. 9»ogópoo HL Ahrens. χηλήματα βρο- 
τοῖς πιραύσκειν εἶπε λειχῆνας νόσους Heimsoeth, χηνύγματα (inserens 

v. 284) ὁρῶντα .. xvf βροοτοῖς πιραύσκειν ἀνοσέοις λεπρῶν νόσους 

Keck. 278. βροτοῖσι φάσκων Blomf, ἀστοῖς πιραύσκων Ross- 

bach, fort. ἔταις πιραύσχων. — βροτοῖς σφε παύσειν εἶπε, τοῖς δ᾽ 
elvat νόσους olim Bothe. νεχρῶν πιφαύσκων, eins τάσδε γῆς νόσους 

Hartung. τάσδε νῷν νόσους Turnebus, τὰς δὲ τῶν olim, postea 

τὰς δ᾽ αἰνῶν νόσους Herm., τὰς δ᾽ ἐμῶν νόσους Emperius, ἀσϑενῶν 

νόσους Damberger, τὰς δ᾽ ἐμοὶ νόσους Schneidewin, τὰς δ᾽ ἡμῶν 

νόσους 1, Kayser. Scholii verba πρὸς ἀφοσίωσιν γαμέμνονος ut ad 
μειλίγματα pertinentia secludit Paley. 978sq. βροτοῖς πιφαύ- 

σχεῖν εἶπε γαστέρων νόσους σαρκῶν τ᾿ Musgr. 219. ἐπεμβατῆρας 

Auratus. 280. ἅπασαν ἐξέσϑοντας Heimsoeth. 281. in 
scholio («e τὸν «ἢ Mezpte γήρως ἀτυχήσομεν ἠὲ παρ᾽ αὐτὰ Πηρά- 

σομεν» Abresch, ἀτυχησόντων ἢ παραυτὰ γηρασόντων Bothe, ἢ ὅτε 

παρ᾽ αὐτὰς γηράσχομεν Paley. 9282. ἄλλας δ᾽ (et 278 τάσδε 
γῷν) Schuetz. τε φωνεῖν Conington, τ΄ ἐφέοπειν Heimsoeth. 284. 
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ὁρῶντε Schuetz. ὁρῶν τε... νωμῶν c! Pauw, ὁρῶντα... . νωμῶν 
Y (ψωμῶν Butler) Heath. ὁρῶντα λαμπρόν μ᾽, si suo loco sit versus, 
Blomf, ὁρμᾶν τε λαμπρῶς Hartung. λαμπρὰν Bothe. Ante hunc 
versum intercidisse huius modi sententiam τοιαῦτα πέμῴφειν εἶπε τὸν 
χατὰ χϑονὸς putat Dobraeus, trium versuum lacunam notat Weil. 
Versum ipsum transponit post 287 Blomfield, post 286 Bamberger. 

V. 284 et 287 ab hoc loco alienos arbitratur (scribens 288 χιενεῖν 

ταράσσειν) HL Ahrens. Scholii verba {τὰς Ἐρινῦς» ἡμᾶς ἐπεξιένα: 
ἔλεγεν ad προσβολὰς 282 refert Paley. 284sq. ὁρῶντα .. νωμῶν 

v ὀφρὺν πατὴρ, σκοτεινὸν κτέ. Wiel. 285. scholium ad λύσσα 

5817 pertinere opinatur Paley. 987sq. λύσσαν χαὶ μάταιον. 

φόβον κινεῖν ταράσσειν Weil. 288. δίνῃ ταράσσειν Keck. διώ- 
xecat Robortellus, διωκάϑε: Porson. 289. λυμανϑεὶς Hartung. 

In scholio δέμας addit Paley. 290sqq. xe! . . μέρους stva: 
mq οὔτε συνϑύειν τινά, βωμῶν δ᾽ ἀπείργειν καὶ Ὁ λιβός" 

πάντων δ᾽ ἄτιμον 00y . . πατρὸς μῆνιν Oy cata χἄφελον xzé. (Por- 

sonum secutus) Burges. xe! τοῖς τοιούτοις οὐ ododaditod λιβὸς 
εἶνα: μετασχεῖν οὔτε χρατῆρος μέρος, βωμῶν τ᾽... δέχεσϑαι τοῦ τε 

συλλύειν τινά Lindau. 291. λέβους Abresch. 292. ὁρωμένην 
βροτοῖς Keck. 992 sq. βωμῶν δ᾽... xa) στερούμενον πάτρας 

μή νιν δέχεσϑαι μηδὲ συλλούειν τινά Heath. δόμῳ τ᾽ ἀπεέργειν 007 
ὁρωμένην πατρὸς μῆνν M iid σφ᾽ olim Bothe. 292 — 94. 

βωμῶν τ᾽ ἀπείργειν οὔτε συλλύειν τινά, πάντων δ᾽ ἄτιμον οὐχ ὅρω- 
μένην πατρὸς μῆνιν δέγεσϑα: χἄφιλον κτέ. Porson. 293. δέχεσϑα: 
τοῦ τε συνϑύειν τινά olim, ut videtur, Porson. τοῦ τε συλλύειν τινὰ 

O Mueller. συλλούειν Casaub., συγκλίνειν (et in scholio evyxA&et: 
συνοικεῖν) Hartung, σύλλυσιν Wiel. In scholio συμπλεῖν, συγοικεῖν 

Herm., συγκλίνειν, συνοικεῖν Schwenk. 294. πάντως in l. Bigoti. 

296. κάρτα γρὴ Butler. 9977. πεποίϑω et ᾿πεποΐϑη olim Herm. 

ἐξεργαστέον Turnebus. 298 delet Herwerden. 

300sq. ἀχηνέᾳ τὸ χτέ. Heath. 901. xa? μὴ, nisi ante hune 
v. quaedam interciderint, Butler. Hanc lacunam explet Schoemann 

sic: χρεία δὲ κλήρου τοῦ ᾽μὲ δεσπόξειν ἔδει. 909. ἐνδόξῳ 
Butler, εὐγλώσσῳ Keck. 303. in scholio γτος pro ὑπὸ Kirch- 
hoff. 904. (s/csa: Abresch), z/copa: Butler. «εἴσεται dictum 
est significatione passiva. Nisi z/coue: Aeschylus scripsit» Herm. 

εἰ δ᾽ ἐμή anonymus (V. 7 δ᾽ ἐμή — τάχ᾽ εἴσεται Weil. 305 
— 13. tria systemata tribus ordinibus chori tribuit Christ. 306. 
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τελευτᾶδ᾽ Grotefend, ταλαντοῦν Merkel. 307. μετανεύε: Pear- 

son, μεταμεέβε:ε Hartung, μετακχλένεε Todt. In scholio ἐπινοεῖ Weil. 

911. ἀντὲ δὲ πληγῆς πληγὴν φονέας φονέαν Naber. 919. πληγὴ 

et δράσαντα Pauw. 314. αἰνόπατορ Wordsworth, αἰνοποϑής 
Paley. 916. ἄγκαϑεν olim Herm., ἀνέκαϑεν Wellauer, ἀγχόϑεν 
Franz, ἂν xa9' ἕν Dind., ἂν σέϑεν Heimsoeth. ἐγγύϑεν ὁρμέσας 
Hartung. In scholio ἐναντίον γὰρ, verba ἐναντίον. . τεϑνεώτων 

cum Davisio ad 318 adponens, Paley, ὁμοίως delet Weil. 9316 sqq. 

τύχοιμ᾽ ἄν; πόϑεν obpícag .. γάριτάς ϑ᾽ ὁμοίας; κέκλαγκται γόος" 

εὐϑενεῖν δὸς δὲ δόμους Ἡτρειδᾶν Metzger. 918. σκότου Pearson. 
ἐσόμοιρον Turnebus, (αἰσιόμοιρον Eichstaedt). σχότου φάος ἔστ᾽ 
ἄμοιρον olim Bothe. 918sq. σχότῳ τάφος .. χαρέεν δ᾽ ὁμοίως" 
Wiel. 319. χάριτος Bothe. In scholio φασὲ πάντες, versum 
alieuius comiei esse ratus, Paley. 319sqq. χάρετάς 0 ὁμοίας 
χκεκλῆσϑαι γόνος εὐκλεὴς πρόσϑε πρόμοις ἠτρείδαις Hartung, γάρι- 

τας δ᾽ ὁμοίας κέκλῃητ᾽ ἂν κτέξ. Enger, γάριτος .. χκεχλῆτ᾽ ἂν Schoe- 
mann. 320. χέκληται b, «χέχλῃται subj. ἃ xéx2opat» Musgr., 
χεχλῇντ᾽ à» Blomf, xexzc ἂν olim Bamberger, χέχτητας Camper. 
εὐκλεῶν Firnhaber. 991. πρόσϑε δαμεῖσ᾽ Musgr., πρόσϑε δόμων 

AiLudwig. 322 — 416. chorica singulis choreutis tribuit Dam- 
berger, hemichoriis et (anapaestos) eoryphaeo Grotefend. 324. 

in scholio ὡς ὁ ἠὼς . . καὶ ἣ κρημνὸς Davies, ὡς 7) κρημνὸς . . 7 

ἦχος Paley. 996. ὀτοτύξετας Merkel ὀτοτύξεται 9^ Heimsoeth. 
δὲ ϑνήσχων Metzger. Scholium ad v. 319 refert Paley. 324. 

dvacatyecat 0^ Heimsoeth. δ᾽ ὃ βλαστών Kiehl, δὲ βλάπτων Schoe- 
mann. 9928. (xa! τέκνων Stanley), κατϑανόντων Schuetz, xa: 

ϑανόντων Butler, τῶν τεκόντων (vel ταχέντων) Firnhaber, za, τε- 

χόντων Bamberger, χαππεσόντων Weil, κατταχέντων Meineke. πα- 

τέρων τόχων ὃ᾽ ὁμοίως Metzger. 999sq. νόος ἔκδικος Schuetz, 
νόος ἐνδίκως Hartung. γόος ἔνδεχον et cum Lachmanno ῥοπάν O Muel- 
ler, κότος ἔνδικος L Kayser, γόος ἐκδίκους Enger, χότος ἔνδικον 
(et ῥοπὰν) Weil. 990. ποινὰν Schuetz, τάποιν᾽ Bothe, τέταν Martin, 

τ᾽ ἄποιν᾽ Damberger, τὸ δρᾶν Rauchenstein, ταφὰν Verrall. δέκαν 

scholiastam legisse putat Paley. ἀμφὲ βλαβῇ Schuetz. xózav' ap- 
φιλαφῆ χαραχϑείς Musgr. 22 ΡΞ, ET τι 5 
ϑείς Merkel. 333. τοῖς ἐπιτυμβίοις Heath, cof σ᾽ ἐπετυμβίδιος 

olim Schuetz. δὲ σ᾽ ὅδ᾽ ἐπιτύμβιος Herm. δέπαις ὅδε σ᾽ Paley. 

942. παιᾶνα μελάϑροις βασιλείοις Wiel. 948. νεοκρᾶτα φίλον 
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cs χομέζο: Klausen, αοϑμὸν νεοκρᾶτα xopíto: Franz, φιεάλαν vso- 

κρᾶτα κομέζοι M Schmidt, φελέαν v. xou/to: Paley, v. φέλοισε κομέζο: 

Hartung, w. φλεῶνα xou/to: Merkel. φέλως LKayser. νεοχρᾶς ec 
Àtóv (vel φελέως) σε xopíco: Schoemann.  xarozato: H L Ahrens. 

In scholio εἰ δὲ νεοκρᾶτα τὴν χτέ. Abresch, οὗ δὲ vexpoxp&ca 
Paley, qui mox verba {στάγμας νευχρήτου τ᾿ εἰσεπειλειβομένας 

versum elegiacum statuit. νεοχρᾶτα τὴν (00x) ἐπὶ νεχρῷ, (aAA 
ἐπὶ óei ἜΡΩΣ σπονδήν Weil. 344 Electrae tribuit Turnebus. 

946. δορέδμητος Stanley, δορίτμητα Lachmann, δορέδματος Dind., 
dopíxur-oc Blomfield. ἀπηναρέσϑης Hartung. 947. (μπὼν ἂν 
delet Bothe), χτίσας ἂν. in v. 250 χτέσσας deleto, Heimsoeth. 

948. τέχνων κελεύϑοις τ᾿ Lachmann. τέχνων τ᾿ ἂν Bamberger. 

949. ἐπίστειπτον Burges, ἐπέστρυφον Hartung. 9495. xc 

σας (sic Rob.) ante ἐπέστρεπτον ponit Herm., delet HL Ahrens. 

aiv ἐπιστρ γεπτὸν χτίσας Paley. In scholiis ζηλωτόν, ὡς τοὺς. 
ἡμῶν. — ὑπὸ πολλῶν κεχγωσμένον Rob. 861. in scholio γῆς Τοωΐας 
Paley, cui διαπόντιον, γᾶς scholiasta in textu habuisse videtur. 

Scholium ad 347 refert Conington. 352 γώμασιν Abresch, λώμα- 

σιν Merkel. εὐλόγητον Camper. | 355. ἐμπρέπε: Heimsoeth. — 359. 
ἦσϑ᾽... ἔξης Abresch. ὅτ᾽ ἔζης Butler. 960. μόριμον γέρας Rauchen- 

stein. SCALE ἘΠῚ λάχος τε πιμπλάς vel λάχος τ᾿ ἐπέμπλα 

Meineke, λάχος διαντλῶν Schoemann. 960 54. πιπλάντοιν γεροῖν 

πεισίβροτόν τε βάκτρον Martin, πιπλάντα τ᾽ Zp' ἂν πεισίβροτόν σε 

βάκτρον Hartung. 961. γερὲ Verrall πεισιμβρότου τε βάκτρου 

Heath. 362. (Toorac Pauw), Τρωξκοῖς DBlomf. 362sqq. e 
πόρῳ 'cé ἔϑαφο" πάρος δ᾽ ἐν ἀκόντων βολαῖσιν ἂν ἔσχες δαμεὶς 

ϑανατηφόρον αἶσαν, πρόσσω χκτὲ. Hartung, εἰ δ᾽. . πόρον τέϑαφο, 

πάρος τοῖς χτανοῦσιν σέ γ᾽ οὕτω δαμῆναι, ἦν ἂν ϑανατηφόρον χτέ. 

Rauchenstein. — 365. (γ᾽ ἐτάφϑης Heath), τέϑαφο Martin. 365sqq. 
πόρον τεϑάφει, πρόσϑ᾽ οἱ κτανόντες wt» οὕτως δαμεῖεν, ὥστε xai 

ϑανατηφόύόρον κτέ. Grotefend, πόρον τεϑήσει' πάρος δ᾽ ὄτταν ὧν 

ἔσχεν οὕτως δαμῆναι: (Bedv) ϑανατηφόρον αἶσαν Merkel. 966. 
πάρος δ᾽ εὖ χτανόντος Bothe, πάρος δ᾽ οἰχτρὸν ὄντα longh, πάρος 

σ᾽ 0? κτάνον Enger. 866654ᾳ. πάοος δ᾽ ἢ χτάνον σε vov DuTheil, 
εἴϑ᾽ οὖν πάρος T ww χτανόντεσσιν Schuetz. {πέπρωσον" πάρος δ᾽ 
oí χτανόντες οὕτω δαμῆναι (olim πάροιϑε ϑανών, ἢ κτανόντεσσιν 

οὕτω δαμῆνα) Herm. πάρος δ᾽ ἢ κτανόντεσσιν Wellauer. πάρος 
δὲ κτανόντεσσιν οὕτω κτανόντες δαμῆναι Tafel, πάρος δ᾽ ot κτα- 
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νόντες σ᾽ (οὕτω δάμησαν vel) οὕτως ἀπώλονθ᾽ ζῶὥῶστε xa?) Paley. 
In scholio εἰς τὸν πατέρα αὑτῆς Franz, verba ἀπέστρεφε . . αὐτοῦ 

ad v. 363 refert Heimsoeth. 366sqq. πάρος δ᾽ οἵ σ᾽ ἀνεῖλόν 

(vel σ᾽ ἔϑεινάν) νιν... δαμῆναι (xat τᾶν vel xai τῶν» ϑανατηφόρον 

Schoemann. 367. wv omittit Burney. 9367sq. wv» ὦφλον 
δαμῆναι" ὃ δ᾽ a0 ϑανατηφόρον ALudwig. 968. xa) λυγρῶν 
supplet Boissonade, πάρος Klausen, πρόσω Martin, τὸ τῶν vel τὸ 

τῶνδ᾽ ἂν Bamberger, κείνων Weil (antea πάρος δ᾽ ἢ χτανόντεσ- 
σιν scribens), καὶ σὰν H L Ahrens, φέλοις (δαμῆναι φέλοις) Co- 

nington. Fort. τοῖνδ᾽ ὡς addendum. 369. πρὸ σοῦ Bam- 
berger. 978. οὐ δύνασαι γὰρ lacob, ὀδυνᾶσαι γάρ uncis in- 

cludebat Porson olim et Schwenk. φωνεῖς ὀδυνᾶσα Heath, φω- 

»sic ὀδύνᾳ cà Lachmann, φωνεῖς ὀδυνᾶσα" τί ydp; (olim ὀδύναν εὔ- 

z90t») Botne, φωνεῖς "1 » v ὧυ οὐ δύνασαι γάρ O Mueller, φωνεῖς, 
οὐ δύναται: δ᾽ ἄρα Hartung, φωνεῖς" ὁσία δ᾽ οὖν Rauchenstein. 
375. σφῷν μὲν Martin. ἀρωγὴ Metzger. 87ὅ54ᾳ. τῶν μὲν γὰρ 
ἀρωγοὲ κατὰ γῆς δὴ Schoemann. 576. χατὰ γῆς δή Bamberger. 
Post ἤδη lacunam (o ὦ. .) statuit Weil κατὰ γῆς ὑμεῖς ALud- 
wig. χρατοῦσιν Heimsoeth. 911. (στυγερὸν τοῦτο Auratus), στυ- 

γερῶν ὄντων, postea στυγερῶν γ᾽ ὄντων Herm., στυγερῶν ϑανάτων 

olim Sehuetz, στυγερὸν τοῦτ᾽ οὖν olim Bothe, στυγερὼ τούτω ΒΙοπι- 
field, στυγερῶν τούτῳ Bamberger, στυγερῶν φονέων Martin. οὐχ 

ὅσιαε στυγερῶς (vel οὐχ ὁσίως στυγερῶς c) οὕτων Gross. στυγε- 

ρῶν τούτων φρήν τ᾽ ἀγέλαστος (fragm. 282 N.) Merkel. στυγερῶν 

τούτων γέρες οὐχ ὅσια: olim W. 97754ᾳ. στυγεροῖν τούτοιν 

παισὲ τὸ μᾶλλον γεγένηται Hartung, στυγερὸν τοῦτ᾽ οῦν παισὶν μᾶλ- 

λον γεγένηται lFrey, στυγερὸν τοῦτ᾽ ὃν παισὶ δὲ μᾶλλον γεγένηται 

Ritschl. 978. παισὲ δὲ μᾶλλόν y! ἐπέκειται Schuetz, παισὶ δ᾽ 
ἀμῦνα: νενέμηται Martin, παισὶν δ᾽ (vel ἀμφοῖν. δ᾽) ἀγὼν γεγένηται 

ALudwig. μόχϑοι γεγένηνται L Kayser. γεγένηνται Pearson. 979 
Electrae tribuit ex schol. Robortellus. τοῦδ᾽ ὃ OMueller. ὧϑ᾽ 

Meineke. 380. ἄπτερον ἧκε βέλος Burges. 381. κάτωϑ᾽ ἀνα- 
πέμπων Grotefend. ἄμπεμῴφον Portus, ἄμπεμπε in 1. Bigoti, ἄμπεμπ᾽ 
ὦ Musgr. ὁ πέμπων Hartung, ἀνελθεῖν Schoemann. 984. στε- 

λεῖταε Rob. τοχεῦσε δ᾽ ὅμως τελεῖτε HStephanus, τοχεῦσιν ὕπως 

τελῆται Scaliger, τοκεῦσέ γ᾽ ὅμως τελείτω Heath, τοχεῦσι δ᾽ ὕμως 
τελοῖτο Schuetz, τοχεῦσιν ὅπως τελεῖται Bothe, τοχεῦσε δ᾽ ὅμως 

τέλει τέλει Lachmann, τοχεῦσει δ᾽ ὅμως τέλει τάδε Wellauer, 
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τοχεῦσιν ὁμῶς τελεύτα vel τελευτᾶν Martin, τοχεὺς ἔδ᾽ ὅπως ce- 
λεῖται HL Ahrens, τοχεῦσ: δόμοις τελειοῦσϑαι Ο Mueller, τοχεῦσεν 

ὅμοια τήρες Hartung, τοκεῦσι δὸς ἐχτελεῖσϑαι LKayser, τοκεῦσιν 

ὅμως τελεῖσϑαι Heimsoeth. —Scholiastam -coxe? legisse opinatur 
Stephanus. 385. γένοιτό μοί {ποτεδ Herm., γένοιτό μοι (nopd 

Paley. 386. πευχάεντ᾽ Herm., πυρκαέντ᾽ Firnhaber, πυκνὸν ἔν 
-' Lindau, ᾿πιαχχοῦντ᾽ Hartung. Schol. πυχνάεντα legisse videtur 
Coningtono. 3888sqq. τέ δὲ χεύϑω φρενῶν ἐντός; δεέματ᾽ ἔμ- 
πας ποτᾶται ἀντίπρῳρα καρδίας: δριμὺ δ᾽ ἄητα: ϑυμὸς ὑπ᾽ ἐγκότου 

στύγους Metzger. 3889. φρενί; ϑύον (vel φρενὲ ϑυμόν; ἔμπας 
πιδύει, πάροιϑεν δὲ zoóppst δριμείας καρδίας) Schuetz, φρένα ϑεῖον 

(vel ϑείαν); Bothe, φρενί; ϑεῖος Butler, φρενόϑεν γὰρ Emperius, 
φρενὸς ἰὸν HL Ahrens, φρενὸς o0pov O Mueller, φρενὸς ἐντὸς Mar- 

tin. φρενὸς ἐντὸς opydv»; Rauchenstein. In scholio οὐχ ἄν (cuc) 
Paley, ἐπιβουλευϑείην Abresch. 389sq. φρενόϑεν 9" ὃς ἔμπας 
πάροιϑέν τε Heimsoeth. 990. ποτᾶται πάροιϑε πρῴρας Her- 
mann. πρῴρας delet Hartung. 39lsq. δριμείας τε χαρδίας 

͵ 

Turnebus. άγτας Salvini. δριμὺς ἧταε καρδίας Porson. δρίμυ- 
στάκτου (olim δριμείας) κραδίας ϑύματος Herm., δριμὺ χάϑηται 

΄ F^ as , Ὁ“ »ν 9 QUE 

χραδίας ϑυιάδος HLAhrens. τέ δριμείας καρδίας ἔγκοτον ἐχϑύε: 

στύγος Grotefend. δριμὺς χάϑηται Rauchenstein. δριμὺ ϑεᾶται 

χραδίας Weil ποτᾶται περὶ πρῷραν δριμὺς ἀήτης χραδίας ALud- 

wig. δριμύ τ᾿ dz-a: OHense. 392. οὖρος pro ϑυμός Bamber- 
ger. 398 Oresti tribuit Hermann. ἀμφιϑαλῇ lacob, ἀμφελα- 
φὴς HLAhrens, ἀμφελαφῇ Hartung. 398sqq. xe! ποτ᾿ àv .. 
βάλοι, . . δαΐξας πιστὰ .. χώρᾳ" δίκαν . . ἀπαιτεῖ Davies. 994. 

E fort. ὑπὸ yetpa βάλοι. — βαλὼν (et 396 τέμοιτο) Enger. 395. δαξ 

$a Musgr., δαΐξασι GC WSchneider, δηώσας L Kayser, δάξασιν 

Merkel. 396. πιστὰ τέμοιτο Damberger. γένοιτο γαρτά Schoe- 
mann. 398. χλῦτε τάδε, γϑονέων τύραννος Blomfield. χλῦτε δὲ 
τά, χϑονίων τιτηνοί vel τιτῆναε Martin. τὰ γϑονέων (olim τετηνά, 

postea) πρότεμα Herm., τὰ χϑονέων τε τίμα Bothe, τὰ γϑονέων τε 
τιμᾶτε O Mueller, παρὰ γϑονέων τιμηταί Hartung. γϑονίων τ᾽ &- 
τίμοι Schoemann. 

401. λοιγὸς ἐρινὺς Keck. 401sqq. atu: ἀμᾷ γὰρ λοιγὸν 

᾿Ερινὺς παρὰ τῶν προτέρων φϑιμένων ἄταν ἑτέραν ἐπάγουσα νεακῇ 

Merkel. πρότερον et ἑτέραν delet ALudwig. 402. in altero 
scholio λοιγὸν delet Paley. 403. ἐπάγουσιν (et 401 λοιγὸν Ἐρινὺς) 
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in 1. Bigoti, ἐπάγουσά γ᾽ Pauw, ἐπάγουσ᾽ ἔτ᾽ Butler, ἐπάγουσ᾽ ἂν 
Bothe. 404 Electrae tribuit Herm. τό ποῖ. δὴ idem. δ᾽ &vep- 
τέρων Heath. ποῖ ποὶ δῆτα Wellauer, πόπος δᾶ Bamberger.  zózo: 

δᾶ νερτέρων τυραννίδες τ᾽ Paley. 405. (dec ὀλιγοκρατεῖς A 
Ludwig. τῶν φϑιμένων burney, φϑετῶν Lachmann, τῶν φϑιτῶν vel 
ὦ φϑιμένων dpa? Wellauer, ἐφϑαρμένων Bothe, περαμένων O Muel- 
ler, χεμένων Klausen, ᾿οϑαρμένων Bamberger, φϑινομένων HL 

Ahrens. 408. zo? τις EdImsley. 409 Electrae tribuit Ro- 

bortellus. δαῦτε Bergk. αὖτ᾽ épo Paley. 409sq. κέαρ (oix- 
τρὸν» τόνδε Herm., φέλον ἦτορ τόνδε Meineke. 409. (κλυούσᾳ 
Pauw, χλύουσά γ᾽ Heath, κλυούσας Hartung), γέουσαν Paley. 
411. τοτὲ Boissonade. In scholio ὅταν Dind. 419 sq. (xeAat- 

νοῦτ᾽ ἀνδρὸς ἔπος Bamberger), χελαινοῦτας τόδ᾽ ἔπος Hartung, 
κλυούσης Pearson. 419sqq. σπλάγχνα δέ pot πρὸς ἔπος σου 
κελαινοῦται: εὖτε δ᾽ ἀλκῇ πεποίϑης, φρὴν ϑρασεῖ", ἀποστατήσειν 

ἄχος ὑμῶν": πρὸς τόδε φάσϑε μοι καλῶς Metzger. 414. ézaj- 
χὲς {γένηται Naegelsbach. 414 sqq. ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχὲς ϑρα- 
σεῖαν ἀπέστασεν ἄχος olim, postea ἐπαλκὲς (2cop» ϑαρσῇ, ᾿πέστα- 

σεν ἄχος πρὸς τὸ φανεῖν (φανὴν mallet Weil) τέ uoc καλῶς Herm., 
[rd ἋΣ ΩΣ 5 ΞΣ , DM 23 ^ , Pd [2 b » ue 

ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾿ ἀλκῇ Üpacsia, ἀπέσταξε δ᾽ ἄχος xcé. Schuetz, 

τότ᾽ οὖν αὖϑ᾽ ὑπῆλϑέ μ᾽ ἐπαλκὲς ϑράσος, ἀπέστασεν δ᾽ ἄχος But- 

ler, τότ᾽ ἂν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκῆς ϑρασεῖα ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος πρὸς 

τὸ φαίνεσϑαι καλῶς Blomf., ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκές, ϑρασείας ἀπέστα- 

σεν ἄχος Lachmann, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχῇ σ᾽ ὁρῶμεν, ϑάρσει ἀπε- 

στάτησ᾽ ἄχος O Mueller, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκῇ σ᾽ ὁρῶ s? ἐλπὶς 

ἔπεστ᾽ ὥσειν ἄχος olim, postea ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾿ ἀλκᾷ σ᾽ ἐσαϑρῶ, 
» 3 - σ΄ 5 

ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος φαμίσασ᾽ ἐμοὶ χαλῶς HLAhrens, ocav ὃ 

αὖτ᾽ ἐπαλκῇ σ᾽ ὁρᾷ {φρήν vel x5o», πρὸς τὸ φανεῖσϑαΐ por καλῶς 
[4 -) 5 ^ » er ^ * 5 ΜΝ À 3 5 2 χῪ “« 

ῥεῖ ἀπέστασεν ἄχος Klausen, ὅταν 0' aov ἐπαλχὴς (ἐπ ἀλχης) 

ὀρώρῃς. ἐλπὶς ἀπέστασεν ἄχος προσφανεῖσά pot καλῶς Bamberger, 

ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκῆς ϑρασεῖα πρὸς τὸ φανεῖσϑαέξ μοι καλῶς, pet 
ἀπέστασεν δ᾽ ἄχος Peile, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχῇ σ᾽ ὁρῶ, pst ἀπέ- 

, 5 » [94 Ἃ ΤΩΝ bj A À2 —^— ) e M [5 , pa 

στασε πάντ᾽ ἄχος Grotefend, ócav 0 aor ἐπαλχῇ o ὁρᾷ, pet ἀπε- 

στασεν ἄχος EAIAhrens, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ’ ἀλκᾶς ϑοάξης, ἐλπὶς 

ἀπέστασεν ἄχος Franz, τότ᾽ ἂν δ᾽ εὖτ᾽ ἐπ᾿’ ἀλκῆς ἄραρεν (velócav 
δ᾽ αὖτ᾽ .. ἀράρῃ), ἀπέστασεν ἄχος προφϑάνουσά pot (vel πρὸς τὸ 

eopícat) καλῶς Conington, τότ᾽ ἂν δ᾽ αὐτέκ᾽ ἐλπὶς ϑρασεῖ" an&- 
[4 

στασεν ἄχος πρὸς τὸ qaívecÓa: καλά Hartung, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλ- 
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χὲς ϑροῆται ἄρρεν, ἀπέστασεν ἄχος φῶς τό μοι φανὲν χαλῶς 
MSchmidt, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκὲς ἦτορ ἄρῃ, ἀπέστασεν ἄγος προὺ- 
φάνη τ᾿ ἐμοὶ καλῶς Enger, τότ᾽ αὖϑις παρεστὼς ἐπαλκὲς λύπην 
μετέστασεν τάχα πρὸς τὸ rus εσϑαι καλῶς (vel προὐφάνη τέ po: 
καλῶς) Rauchenstein, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκχές, ϑρασεῖα ἐλπὶς ἀπέστα- 

» : e qM» 2 , » 

σεν ἄχος Weil, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπ᾽ ἀλκᾶς ἐπάρῃ (ἐπάρῃ μ᾽ mavult 

Conington) ἐλπές, ἀπέστασεν ἄχος Paley, ὅτ᾽ ἦ δ᾽ αὖϑ’ ἑτεραλκὲς 
» ν᾿ e € 

ϑάρσος, ἀπέστασεν ἄγος, ὥστ᾽ αὖ (vel ὥς μοὴ τὸ χαλὸν δοκεῖν 

ALudwig, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκὴ σ᾽ ὁρᾷ. ῥέα αἰνὸν ἀπέστασεν ἄχος 

χτέ. Davies, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλχὲς ζϑοάξζῃ», φάρε᾽ ἀπέστασεν ἄχους 
OHense, ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκές τι λέξης πάθος: ἀπέστησεν ἄχος 

προσφανεῖσϑαέ no: καλόν EDietrich, ὅταν δ᾽ αὖτ "Sulle σ᾽ ἐσα- 

ϑοῶ. ῥεῖ ἀπεστάτησ᾽ ἄχγους πρὸς τὸ φανεῖσϑαΐί uor χαλῶς Schoe- Í ως pst 415070770 αχους πρὸς t c€ c E d ᾿ς oe 

mann. 415. ϑρασέ᾽ ἀπέστασεν Turn. φρὴν ἄρ᾽ ἀπέστασεν ἄχος 

Schoene. ἄλγος vel ἄχϑος Schwenk. 416. (npoc τὸ φανῆνα: 
Portus). πρὸς τὸ φροντίσαι καλά Heimsoeth, πρὸς τό μοε φράσαε 

καλά olim W. In scholio ἐννοεῖσϑαε vel ἐν νῷ εἶναε Paley. 411 
Oresti tribuit cum Bothio Lachmann. 417 — 442 Electrae tribuit 

Schuetz. 417. τί δ᾽ à» εἰπόντες Rob., τέ δ᾽ εἰπόντες olim 

Bothe, τί δ᾽ à» τλάντες Ο Mueller. τέ δ᾽ εἰπ mum ς ἂν τύχοιμεν; ἢ 
"d. va 

- Wellauer. τί δ᾽ εἰπόντες τύχοιμεν ἄν. πάτερ; hom (τί ὃ 

αἰνὰ φάντες vel ví δείν᾽ εἰπόντες κτέ. longh). τύχοιμεν ἂν, τάπερ 

Heimsoeth, τύχοιμεν οἰάπερ Weil ἢ οὐ τάπερ Metzger. 418. 

τῶν olim delebat Hermann. τῶν τοκέων Davies. 420. λύκου 

Bamberger. 491. zie: Damberger. 4292 — 32 Electrae tri- 

buit Bothe, choro Lachmann, 422— 27 coryphaeo, 428 — 32 hemi- 

chorio Grotefend. ἐἔχοφε Grotefend, ἢ 'xo&« olim Weil ^ £xod" 
Ἄρειον χομμὸν vel xopuóv δ᾽ ἔχοφ᾽ Ἄρειον Porson. χόμμ᾽ “ἄρειον 
Butler, xoupóv "Apzo» Boeckh. εἶτα ισσίας Tyrwhitt. 422 —58 
510: AZ. 428 —32, ΧΟ. 443—8, OP. 449 — 53, IA. 438— 42, 

ΧΟ. 422 — 71, ΟΡ. 438 — 42 disponit H L Ahrens. 493. (πολε- 

μιστρέας νόμοις olim Herm., vouíogeo: πολεμιστρέας Lachmann), 

ἐαλεμιστρέας Enger. —4933q. νόμοις, ἄπριγδα πληκτὰ demo ἦν 

ἐδεῖν Schwenk. 494. ἀπριγκτόπληκτα Scaliger, ἀπρέξ co: aS 
Stanley, ἄπριγδά cot πληκτὰ Abresch, ἀπρικτοπληχτὰ Heath. ἄπρηκτα 

olim Herm., ἀπρὶξ δὲ Schuetz. πολυπάλακτα Bothe, πολυπλάνητά τ᾽ 
7» olim Herm., πολυπλάνητα δῆτ᾽ γ6] potius πολυπλάνητ᾽ ἄδην ἰδεῖν 

Bamberger. ἔστ᾽ ἐδεῖν Paley. 425. ἐπασσύτερ᾽ ἀτριβῆ τε χε- 
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póc Musgr., ἐπασσύτερα πατρῷα χερὸς Schuetz, ἐπασσυτεροδόνητα 

(vel -σοβητὰ) χερὸς Hartung. 426. πάροιϑεν ἀνέκαϑεν Weil, 
ἔνερϑεν ἀνέκαϑεν Herwerden. In scholio τύπῳ Bothe. 497. κροτη- 

τὸν αὐτοῦ Firnhaber. ἀμὸν, o?, πανάϑλιον olim Bamberger. κροτητὸν 
αἱμακτὸν πανάϑλιον (ἄϑλιον Schoemann) Wiel. καὶ delet Enger. 

498 544. choro continuat Herm. et olim Dind. Alterum ἐὼ inducit 

Wellauer. σὺ δ᾽ ὦ δαΐα Enger. 498sq. io δᾷάα παντότολμε 
μῆτερ HL Ahrens. 488 — 97 transfert post 458 Weil. 433. 

ταφὰν ἀτέμων Verrall. ἀτέμως ἔρεξεν Metzger. 438 sq. ἀτίμως 
ἔρεξας . . τίσεις vel τὸ παντότολμον ἔλεξας Herwerden. 434. 
(τέσε Porson). 438sqq. Electrae dat Robortellus. δ᾽ 88^, ὡς 

τοῦτ᾽ εἰδῆς Canter. ὡς τόσ᾽ εἰδῇς Klausen, (ἴστω δ᾽ Ἅιδης vel ὥς 

τις ἀναιδής ΤΟΠΡ}). 489. ἔπρωσε Camper. 440. ϑεῖναι Canter, 
πορεῖν (pro xcetva:) Camper. μόρον ye μαιμωμένα olim Herm., μόρον 

xcvóvou μωμένα olim Bothe. νόσον Schoemann. κτανεῖν Schwenk. 

μωμένα y, Grotefend. 441. δύσοιστον αἰῶνι Heimsoeth. — 442. in 
scholio 1. τὰς. ^ 448 —58 choro (olim λέγεις 7. μόρον Oresti, se- 
quentia Electrae) tribuit Herm., Electrae HL Ahrens, 443— 8 cory- 

phaeo, 449 — 53 alteri hemichorio Grotefend. 443. (Ay. εἰς 

Bothe). 444. ἄτιτος vel ἀτμενὲς Bothe. οὐδενὸς olim Herm. 
445. μυχῷ δ᾽ ἔφερχτος Stanley, μυχοῖ δ᾽ ἄφερχτος OMueller. 
ἀρισένου Heimsoeth. In scholio παρὰ τὴν Abresch. 447. prae- 
ter γέουσα etiam ῥέουσα conicit Dobraeus. 448. ἀκούων 
{σύ y'» Schoemann. ἐν φρεσὶν σαῖσιν γράφου Seidler, ἐν φρε- 
σὶν σέϑεν γράφου Bothe, ἐν φρενῶν δέλτοις γράφου vel potius 
(xal 4217 deleto) φρενῶν ἔσω γράφου vel μὲν ἐν φρεσὶν γράφου 
Enger, φρεσὶν μὲν ἐγγράφου (καὶ 427 delens) Τ ΚΎΒΟΙ. σαῖσιν 
ἐν φρεσὶν γράφου Franz, ἐν gp. γράφου κακά Romahn, ἐγγρά- 
φου δέλτοις φρενῶν Iw Mueller, φλύματ᾽ ») ἐν φρεσὶν γράφου (olim 
ἐν φρεσὶν γράφου σέϑεν) Paley, fort. ἐν «p. γράφου τορῶς. 
448 54. ἀκούων {τῶνδ᾽ ὑβοίσματ᾽Σ ἐν φρεσὶν γράφου, δι᾽ ὥτων τέ 
σοι Herm., ἀκούων μὴ παρημελημένα πάρες, Ot! ὥτων δ᾽ ἔσω vel 
ἀκούων μὴ παραπλανωμένῳ νόῳ Ot ὥτων ἔσω Heimsoeth. 4495η6. 
Electrae continuat Dind. (ypégou», δε ὥτων δὲ Klausen, {κλύοιςΣ, 
δι ὥτων δὲ Weil δε ὥτων δὲ σῶν Blomfield, 94 ὥτων δ᾽ ἔσω 

Bamberger, δ᾽ ὥτων δέ σοι Enger. 450. ϑυμὸν Enger. φρε- 
νῶν βάϑει Tacobs, φρενῶν στάσει, quod scholiasta interpretari vide- 
tur Paleio, Hartung. 451. in scholio δὲ delet Paley. 452. 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 15 
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ὅρμα Bamberger. τὰ δ᾽ αὐτὸς ἔργῳ μάϑοις vel τὰ δ᾽ αὖτ᾽ ἐν ἔογῳ 
μάϑοις Butler, τὰ δ᾽ αὖτις ὀργῶ μαϑεῖν HL Ahrens, τὸ δ᾽ αὖ σὸν 

ἔργον μαϑεῖν LKayser, τὰ δ᾽ αὖϑις ὥρα μαϑεῖν Weil In altero 

scholio ἀντὲ τοῦ μάϑε et τῷ τρόπῳ cou seiungit Paley. 452 sq. 

τὰ δ᾽ αὖτις ὀργᾷ μαϑεῖν πρέπει HL Ahrens. 455. χεκλαυμένᾳ, 

Oresti versum tribuens, Tyrwhitt. 456. ὧδ᾽ Ald. 457 sq: 

et 462sq. universis omnibus tribuit Grotefend. 459. ξυμβάλο: 

Porson, ξυμβαλοῦ Schuetz, ξυμβόλεε Lachmann, ξυμβαλεῖν Wellauer. 
ξυμβολεῖ Paley. δέκα δέκᾳ Robortellus. 460. ἐνδέκως δέκας 

Herm., ἐνδέκως ἰώ Burney, ἐνδέκως τέλος Franz, ἔνδεκ᾽ ἐνδέκως 

Rossbach, ἐνδόώκως κρίσιν Weil, ἐνδόκως ἀράς Romahn, ἐνδέκως τύ- 
Zac Davies. 469. πάλαι γ᾽ Conradt. 463. ἀνέλϑοι Lach- 

mann. ἀνέλθοι vel ἐπέλϑοις scholiastam legisse suspicatur Paley. 

464—773 hemichoriis tribuit cum Bambergero Herm., stropham 

inter Electram et chorum, antistr. inter Orestem et chorum dividit 

Lachmann, stropham Oresti et Electrae, antistr. choro adsignat 

O Mueller, stropham Electrae, antistr. Oresti cum aliis Dind., stro- 

pham Oresti et El, antistr. duobus hemichoriis Grotefend, stro- 

pham Oresti, antistr. Electrae Hartung. 464. φεῦ πόνος Bur- 

ney. óvog olim Schuetz. ἐχγενὴς Scaliger. 465. ἄτας Herm., 

αἴσας Hartung. 4607sq. o . . ὦ Lachmann. 468. i» delet 

Burney. 469sq. δώμασι δ᾽ ἔμμοτον Schuetz, ἐὼ δάκος ἔμμο- 

τὸν αἵμασιν olim Weil. ἔμμονον Auratus, ἔμμορον Valckenarius, ἔμ- 

φυτον Hartung. 470. τῶν ἑκὰς olim Herm. τοῦϑ᾽ ἑκὰς, οὐκ 

olim Bothe, τοῖσδ᾽ ἄγος οὐκ Butler, δ᾽ ἕλκος, ὅτ᾽ οὐδ᾽ Dbamberger, 

τῶνδ᾽ ἄγος, οὐδ᾽ Donaldson. οὐχ pro οὐδ᾽ Schuetz. 472. αἰῶν᾽ 

ἀναιρεῖν Turn., παιῶν᾽ ἀνευρεῖν Musgr., οἴκων ἀφαιρεῖν Butler, δεώ- 

xety ἔριν ἤτπι., αἰτῶν ἔριν Lachmann, αἰωρεῖν ἔριν Bothe, δε ἀμὰν 

ἔριν Peile, αἰανὰν vel αἰάζειν ἔριν longh. ἔαμ᾽ ἀνέερον αἱματηρόν 

Davies, qui scholium ἣν ἤεεσε κτέ. scribit et ad 475 refert. 472 56. 

αἱματηρᾶν ϑεᾶν τᾶν olim Herm. 477. 85 Oresti, 486 — 511 

Electrae tribuit Rob. 478. αἰδούμενός MSchmidt. 479. τοιάδε" 

σοῦ Klausen. 480. φυγεῖν με λαμπρὸν ϑεῖσαν A. μόρον (pó- 

pov eum Turnebo) Canter, φυγεῖν μέλανα πρυσϑεῖσαν A. p. Pauw, 

φυγεῖν μέ y! οὐ mp. A. p. Heath, φυγεῖν με γοῦν mp. 4. p. olim 

Bothe, φυγεῖν pe λαμπρῶς ϑεῖσαν A. p. Blomfield, o/xe&tw μετ᾽ àv- 

δρὸς ϑεῖσαν A. μόρον Emperius. τυχεῖν γάμων Schuetz. τυχεῖν 

μὲ λαμπρὰς ϑεῖσαν A. πάγας Franz. τυχεῖν με ϑεῖσαν λυπρὸν 4. 
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μόρον L Kayser, (φυσᾶν μέγα προσϑεῖσαν ἡΐϊγισϑον λέχει M Schmidt), 
φυγεῖν μέγαν πως ϑεῖσαν A. δόλον Weil, φυγεῖν πέδας προσϑεῖσαν 

A. δίκην Schwerdt, φυγεῖν γέλων προσϑεῖσαν Αϊγέσϑου δόλους Heim- 
soeth, φυγεῖν με γῆν, mp. ἤΐϊγισϑον δέκῃ Paley. φυγεῖν φόβον Har- 

tung, φυγεῖν δέκην Burgard, φυγεῖν πάγας Rossbach, ϑανεῖν μ᾽ ἐᾶν 
(vel ἔχ) olim Schoemann. βόλον supplet (πόνον οἱ δόλον repudians) 

Klausen, φϑόρον Herm., πόνον Enger, κότον Welcker, βλάβην nescio 
quis, μόγον Zakas, δόλους scholiastam legisse putat Paley. ^ 481. 

βοτῶν Martin. In scholio 96ore» Bamberger. 481sqq. ἔννομο: 
χϑονὸς . . εὐδείπνοις νεχροῖς ἄτιμος ἐμπύρων σὺ κνισωτῶν ἔσει 

Hartung, fort. ἔννομοςε γϑονός . . εὐδείπνοις νεκρῶν. . ἄτιμος ἐμ- 

πύροισι χνισωτοῖς ἔσῃ. 489. ἴῃ scholio verba οὕτως τὸ ἑξῆς ante 
ἄτιμος ἐν πυροῖσε xzé. ponenda videntur. 482,54. εὐδεέπνοις χϑονὸς 

.. χνισωτοῖς ἔσειε (ex schol.) Martin. 483. ἐμπύροισι Musgr.. κνισ- 

σωτᾶς Bothe. 488. πανηλίυυς Meineke. 488. δὸς σὺ δ᾽ Auratus, 

δὸς δέ γ᾽ (et δὸς δ᾽ ἔτ᾽ Herm. δὸς δέ τ᾽ εὔμοιρον Schuetz, δὸς 

δ᾽ Ém εὔμορφον vel δὸς δὲ σύμμορφον vel δὸς τελεσφόρον Dind., 

δὸς δὲ γαμόρον Schneidewin, δὸς δ᾽ ἔτ᾽ εὔμαγχον Hartung, δὸς δὲ 
ϑεύμορον Meineke, δὸς δ᾽ ἐτεόμορφον Nauck. εὔμορτον HL Ahrens. 
Fort. δὸς δ᾽ ἐτήτυμον. 490. ἀμφέβληστρ᾽ ἐν οἷς σ᾽ olim W. 

ἀμφέβληστρον ὡς ix. Dlomfield. ὡς ἐκαΐνυσαν Abresch, o σ᾽ ἐχκαι- 
γέτην Valekenarius, ᾧ σ᾽ ἐκοέμισαν LKayser. 491. δ᾽ delet 
Stanley. ὅϑ᾽ ἡρέϑης Dindorf. ὅτ᾽ ἠγρεύϑης Naber. 491sq. de- 

let H Wolf. 492. αἰσχρῶς ys Damberger. βουϑύτοισεν olim 

Herm., δυσλύτοισιν Hartung, τ᾿ ἐβουϑύτησαν MSchmidt. ἐγκαλύμ- 
μασιν Portus. 494. φιλτάτοις Donaldson. 495 -- 97 ante 
Tyrwhittum Electrae continuabantur. 495. σύ co: Schuetz. 

496. καὶ τὰς Stanley, xai τοῖς (olim ἐγϑροῖς 8") Bothe, ἢ βὰς 

Bamberger. ἢ τὰς ὁμοίας αὐτὸς ἀντέδος βλάβας olim Weil, ἢ τὰς 
ὁμοίας αὐτὸς ἀντέδος λαβών H Keck, quod nunc recepit Weil λα- 

βεῖν retinens et versum Electrae tribuens. In scholio δὸς ἀντελα- 
fev Paley. 498 — 511 Electrae tribuit Tyrwhitt. 

500. ἄρσενα σὸν ὁμοῦ γόνον Schuetz, ἄοσενάς δ᾽ ὁμοῦ yóvouc 
Bothe. γόνου Butler, πόνον H L Ahrens. 501 Oresti, 502 Electrae, 

503 — 505 Oresti, 506sq. et 509 ante 508 transpositum Electrae tri- 

buit Herm., 501 Electrae continuat et 502 --5 Oresti dat Sudhaus. 

502. in scholio ζῶμεν Davies, (Got) ὦμεν Paley. 503. χώ- 
γες Portus. In scholio σώζοιμεν σε Paley. 503 —5 delet A 

15: 
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Ludwig. 504. ὀχοῦσι Schuetz. In scholio (&€) éxetvo: Paley, 
ἐπιπολῆς Stephanus. 505. λινοῦν vel λίνων Bothe. 507. cote 

vel σώξης Tyrwhitt, σώξζου Butler. σῶξε σόν γε τιμήσας γόνον 

Bothe. αὐτὸς δὲ oce, versu 509 post 507 collocato, Herm. Ver- 

sum delet Paley. 507 — 509. αὐτὸς δὲ σώσε:, τόνδε τηρήσας Aó- 
γον, τίμημα τύμβου, τῆς ἀνοιμώκτου τυχών Orelli. 508. ἀμεμφῆ 

τόνδε τιμᾷ τὸν λόγον Canter, appe mu. γε cetyat τὸν λόγον (Pyladi 

hos versus tribuens) Tyrwhitt, ἀμεμφῇ τόνδε τιμήσας λόγον, versu 

507 deleto, olim Schuetz, ἀμεμφῆ τόνδε τιμήσει: λόγον, versum cum 

Robort. post 509 se Erfurdt, ἀμεμφῇ τόνδε τέμα. τὸν πλόκον 

Lafontaine, ἀμεμφῇ τόνδ᾽ ἔτεινα τὸν PE Seidler, (apap τον δ᾽ 

ἔτεινα τὸν λόγον Wellauer), ἀμεμφῆ τόνδ᾽ ἔχρινα τὸν λόγον Wiel, 
e a τόνδε κρίνομεν λόγον Heimsoeth. Versum eiciebat Schuetz. 

509. τῆς τ’ Portus, τῆσδ᾽ Schuetz. τῆς τ᾽ ἐποιμώχτου Hartung, 
τῆς Edited Weil . Versum omisit Ald., post 506 collocabat 

Heath. 515. ϑανοῦσι δ᾽, οὐ φρονοῦσι olim Hermann, ἀλλ᾽ οὔτε 
γ᾽ εὖ φρονοῦντε OMueller, ϑανόντει δ᾽ ἐκ φονέων τέ Weil. In 

scholio φρονοῦντι τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς Paley. 516. in scholio (dvzt 
τοῦ διστάξω Ó ct ἐπέμφϑη Abresch, διστάζω 6 τι οὖν ἐπέμφϑηῃ 

Davies, διστάξω διότι οὐκ ἐπέμφϑη Daley. 517 delet Herwer- 

den. 520. scholium ad 515 refert Paley. 521. παρῆν 
Canter. yo. παρῆν pro yp. παρῆς Paley. 525. ὡς δ᾽ αὐτὴ Herm. 
ἔδοξε γὼς αὐτὴ Wieseler. 52/1. 0v olim Herm. σπαργάνοις τε 
Weil. óopzca: Porson, ἁρμόσα: Hartung, £ouáca: M Schmidt. 597 
— 529 ante Abreschium choro tribuebantur, cui relinquit, scribens 

527sq. ὁρμῆσαν . . χγρῆζον τὸ, Heimsoeth. 528. τινὸς retinet 
Herm: χρῇζον τὸ olim Schuetz. 529. καὐτὴ... μασϑὸν Por- 
son. αὐτῇ τ᾽ ἐπισχεῖν Weil ἐν γ᾽ ὀνεέρατε Elmsley. 530. xai 
πῶς; ἄτρωτον Stephanus. ἄτρωτος Pearson. ἄτρωτος ob yàp ἦν 

Butler. 532. ὕδρος pro ἀνδρὸς olim Bothe. τέρατος vel vux- 
τὸς vel o) τόδ᾽ . . πέλει Martin. μάτην ὄνειρον ὄψανον Har- 

tung, μάτην δράκοντος ὄφανον Wiel. In scholio παρήγαγε Vict. 

533. κέκληγεν Bamberger. 584sq. πάλιν δ᾽ ἀνήϑοντ᾽ Meineke. 
ἀνῆϑον ἐχτυφλωϑέντας.. λαμπτῆρας Cobet. 536. δ᾽ Stanley. 
540. vw» ὧδε Schuetz. 541sq. ἐξέλειπ᾽ ἐμοί, οὕφις τε παῖς ὡς 

Hartung. 549. ὄφις τε πᾶσιν σπαργάνοις ὁπλίζετο Turn., ὄφις 

τε πᾶσιν σπαργάνοις ὡπλίζετο Vict. ὄφις τε πᾶς ἐν σπαργάνοις wp- 

μίζετο Pauw, οὔφις ἐμοῖσι σπαργάνοις ὡπλίζετο Porson, ὄφιες γε, 
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παῖς ἐν σπρη γέ λοις ὥς, ἵζετο Heath, ὄφις, ἅτε παῖς, ἐν om. ὡρμέζετ' 

Schuetz, οὕφεις τε (γε Hemming) παῖς ὡς oz. ὡπλίζετο Butler, ὄφις 

τε πᾶσιν σπαργάνοις εἰλίσσετο Fühse, ὄφις τε παῖς ἐν VTL 

ὡπλίζετο Schwenk, οὕφις ἄπαισι σπαργάνοισε πλάξετο Bothe, οὕρις 

ἔπειτα σπαργάνοις D Martin, oque σπαϑήτοις σπαργάνοις 

ὡπλέζετο Bergk, οὕφις ὅπως παῖς κτέ. anonymus, οὕφις ἐπ᾿ ἀμὰ 
σπάργαν᾽ 78. ὅπλ᾽ ἵξετο Klansen, οὔὕφις σκέπασμα xcé. Grotefend, 

οὕφις τ᾽ ἐπ᾽ αὐτὰ om EU ἡπαλίζετο EAIAhrens, οὕὔφις ἐπᾷάξας 

(vel ἐπεισβὰς) σπάργαν᾽ ἀμ᾽ ηὐλίζετο Bamberger, obgue ἐπ᾿ ἀμὰ 
σπάργαν᾽ ἡρπαλίζετο Franz, οὕφις ἐπάξας σπάργαν᾽ ἐπεμειλέζετο 

HAKoch, οὔφις ἐμοῖς ἐν σπαργάνοις ηὐλίζετο Τι Kayser, οὕφρες τε 

παιδὸς σπαργάνοις ὡπλέζετο longh. 7y Aaifero, ἡλεγέζετο, ἡπλοΐξετ' 

repudiat Conington. 543. ἐμοῦ Schuetz. 545. ἀμφιταρβὴς 

τῷδ᾽ Turn. ἀμφιταρβεῖ τῷδ᾽ DBlomf. 546. νιν ἣ ̓ ξέϑρεφεν Por- 
tus. In scholio τὸν δράκοντα, ὃν ἔδει (αὐτὴν) ϑρέφαι . . γάλακτι, 

δεῖ αὐτὴν ϑανεῖν βιαίως, 0 ἐστε. . πληρῶσαι Paley, scribendum 

videtur τὸν δράχοντα, ὃν ἐπεϑύμε: ϑρέφψαι τῷ ἰδίῳ γάλακτι, δεῖ ao- 

τὴν 0! αἵματος τὴν ἐμὴν ἐπιϑυμέαν πληρῶσαι. 548. χτενῶ Tur- 

nebus. 549 Oresti continuare solent, versui 537 subiungit 
Siegismund. 550. γένοιτο δὴ οὕτως Hartung: οὕτως pee vel 
γένοιτο δ᾽ οὖν ccc Meineke. 551. τούσδ᾽ Pauw. τοὺς δεῖ τι 

Weil. τὰς δὲ μή τι Stanley. τέ δρᾶν γρεών Todt. Seribens λέγω 

Burgard, τοὺς δεῖν τε Hoehne. ποῦ Oz? τέ ποιεῖν, ποῦ δὲ μὴ τέ 

versum post 552 ponit Herm. 553. ὑμῶν δὲ Weil. 55453qq. 

ὡς ἂν δόλοις. . δόλοισε xa? ληφρϑῶσιν vel χτείνωμεν olim, nunc 

δόλῳ δὲ χαὶ ληφϑέντες, £v . . ϑάνωσιν Paley. 555sq. δόλῳ 

γε Pauw, δόλων γε Musgr., δόλῳ δὲ Herm. δόλῳ τε xai ληφϑέν- 
τες... ϑάνωσιν Weil, δόλῳ γε καὶ Ódwwatw . . ληφρϑέντες Hemming. 

556. ἁλόντες Kirchhoff. 557 spurium habet Kiehl. 558. 
ez ji ’ 5 A . ΑἹ , 

ξείνῳ Klausen. παντελὲς σάγην ἐγὼ olim Bothe, παντελὲς, σάγην 

ἔγων Butler.  Scholiastam fort. ξένου γὰρ εἰκὼ habuisse putat 
Paley. 559sq. ἥξω σὺν ἀνδρὲ τῷδ᾽, ἐπιστολὰς φέρων Xcpogíov, 
φίλου τε καὶ δορυξένου δόμων Heimsoeth delens Πυλάδη cum Mei- 

L4 
nekio, qui ipse conicit ξένος (vel 20e) δὲ τῶνδε xai δορύξενος 

δόμων. 560. καινοῖς τε {ζμύϑοιςΣ ix δορυξένων δόμων olim, 

postea ὡς δὴ ᾿ξαναστὰς ἐκ δορυξένων δόμων Weil. 561. Παρ- 
νασίδα Elmsley. 563. xci δὴ Valekenarius. εἴ τὰς οὐ φαιδρᾷ 

D 
M Portus. x» δὴ . . οὔτιν᾽ ἂν Heimsoeth. 565. μενοῦμεν οὖν 
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τὼς olim Bothe, μενοῦμεν αὕτως (αὔτως Kirchhoff) Iongh. (ἔστ᾽. 

Orelli). ὥστ᾽ ἐποιχτίζειν Herwerden. 5671. πύλαις ἑἱκτῆρα τόνδ᾽ 

H Wolf. 567sq. ἀπεῴγετε Ald. ἀπεῴγετε, AlytaBoc εἴπερ oi- 
δὲν ἔχδημός περ cv; Dind. οἷδεν ἔχδημον περᾶν ALudwig, εἴπερ 
ἔνδον, ἔνδημος παρών Herwerden. εἔτερ ἤδετ᾽ PhBraun. οὐ πα- 
ρεῖδ᾽ ἂν ἔνδημός περ ὥν Naber. ἐν δόμοις παρών IwMueller, ἔνδο- 
μος παρών Weidner. 971. 7 δ᾽ αὖ μολοῦσα naf poc olim Bothe. 
δ7154. μολεῖν... ἕξει (pro ἐρεῖ). . βαλεῖν Weil. ἔναντά᾽ μου... 
ἕρπει Wakefield. ἔναντά pot κακόστομα ἐρεῖ... κάκ᾽ ὀφϑαλμοῖς βα- 
λεῖ Schoemann. μολόντ᾽ ἔναντά pot κατὰ στόμα ἔσται xal. . λαβεῖν 

LKayser, μολεῖν ἔναντά pot κατὰ στόμα ἀρεῖ. . ὀρϑαλμοὺς βάσιν 
Hartung. διὰ στόμα | ἀρεῖ Herwerden. 7v» χαὲ.. στόμα ἅπαξ ἐπιστῇ 

xai κατ᾽ ὀφςϑαλ)μοὺς φανῇ Campbell. 512. ἕρπει (pro ἐρεῖ) Pauw. 
ἔλϑοι, σάφ᾽... βάλοι Heath, ἐρεῖ σάφ᾽ . . βαλών Martin, ἐρᾷ . . 

λαλεῖν Schwerdt, ἐρεῖν... βαλεῖ Hemming. 574. γερὲ βαλὼν 

Wieseler. 515. ὑπεσπανισμένην longh. 511. νῦν δ᾽ οὖν 
Hartung, οὐκοῦν Kirchhoff. — 579. ὑμᾶς in 1. Digoti. φορεῖν Herwer- 

den, fort. τρέφειν. 580 delebat olim Dind. σιγᾶν δ᾽ Schuetz. 

τοῖς καιρίοις γὰρ δεῖ λέγειν τὰ καίρια Nauck ad Aesch. fragm. 204. 

581. ἄλλα τῷ ϑεῷ olim Bothe. 581sq. ἄλλα Φοῖβον... ὀρϑώ- 
σαντα Schuetz. 689 — 648 hemichoriis tribuit Grotefend. δὅ89. 
γαῖα Heath, γ᾽ ἀὴρ ex schol. Turnebus.  Scholium πολλὰ . . zz- 

τοντες ad 589 (587) refert Iongh, item Paley, post ἀχτῖνος supplens 

χαταλαμπόμενος. 584. xo: δεινὰ Blomfield. δεινὰ δαιμόνων 

ἄχη olim Bothe, δεινὰ δειματοῦν Odxr Schuetz, δεινὰ δειμάτων δάκῃ 
Martin, δεινὰ χκειάτων ὀχᾷ Merkel. ἄγῃ Auratus. Alterum scho- 
lium sic disiungit: δειμάτων: κακῶν. δεινά: κάκιστα. ἄχῃ: βλά- 
fy» Paley. 586sq. ἄντην Bothe. βροτοῖς (et 595 παντόλμους 
v - ἔρωτας) Pauw. βροτοῖσι βλαστοῦσι καὶ Schwenk, βροτοῖσι" πλά- 
ϑουσι καὶ Franz, βροτοῖς βρύουσι, βλαστοῦσε Heimsoeth, /foocotot, 

βλαστοῦσε καὶ Fraedrich. 587. πλήϑουσε Blomfield. βλάπτουσι 

Butler, αἰστοῦσε Martin, δάπτουσε vel ἐάπτουσε vel ἀϊστοῦσε vel potius 

ἐλαστροῦσε Bamberger, φύουσι Meineke, πλήσσουσε Langheim (pro 

BÀe«ccoDat). πλάϑουσι: καὶ πεπλαγμένοι Mehliss. xal πεδαιχμέῳ olim 

Herm., κἂν πεδαιχμέῳ Enger. 587sq. πλάϑουσι, βλάπτει xal 
πεδαιφνέου λαμπάδος πεδάορον olim Bothe. χαὲ λαμπάδας πεδαόρους 

(deleto πεδαέχμιοι) A Ludwig. πεδάμεροι Wellauer. πεδαέκνιος λαμ- 

πάδες πεδάγγαροι (vel zoÓyyapor) Merkel. 587 sqq. πλάϑουσε 
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βλάσταις καὶ πεδαιφνέους λαμπάδας πεδαόρους πτῆνά τε καὶ πεδο- 

βάμονα κἀνεμοέντων (olim χἀνεμοεσσῶν) αἰγέδων φρίσσει χότον 

Schuetz, λάϑουσε καὶ πεδαιγμίοις λαμπάδες nsOdpspot . . κἀνεμόεντ᾽ 
ἂν εἰκάϑοι ρραδᾷ βοοτῶν Metzger. 589sq. πτανὰ δὲ xal πεδὸο- 
βάμον᾽ ἀπ᾿ ἀνεμοέντων (olim κἀνεμόεντα) Herm. πεδοβάμονες ἀνε- 

μοέντων Heath. κἀνεμόεντ᾽ àv Blomfield. πτανά τε γαπεδοβάμονά 

τ᾽ ἀνεμόεντ᾽ dy Enger. 591. λαμπάδων Heimsoeth. φρέσσεε 
Heath, φράσαις Blomfield, τρέσας Martin, φράσαν Merkel. 592. 
(ὑπερτόλμων ἂν ἀνδρὸς Porson). 5995. (uiv» ἀνδρὸς . . τίς 

(àv) λέγοι; Heath. 593. ἀνδρὸς (àv) Heath. φρόνιν τίς ἂν λέ- 
yo. Herwerden. λέγῃ Blomfield, λέγες Meineke. 593sqq. τίς 

λόγῳ x. y. φράσεε (olim góotv) τ. παντόλμοις (παντόλμοις b) . . βρο- 

τῶν συζύγους δ᾽ (8 Victorius) ὁμαυλέας; Herm. 594sqq. φρε- 

σὶν συννόμους παντόλμων ἔρωτας ἄταις βροτῶν ALudwig. 595. 

παντοτόλμους Canter, παντολμέας Pauw, παναϑλέους Schuetz, zav- 
τολμέαις Grotefend, παμμηχάνους (παμποιχέλους, παμπαιπάλους) 

"Heimsoeth, παντόλμων Mehliss. ἔρωτας, ζἔρωταςΣ Klausen, ἔρω- 
τὰς (flapsíarc) Bamberger. 596. ἄτᾳ Schuetz. (xpaceiv) ἔοω- 
vac Metzger, (gpsolv) ἔρωτας Todt. 5965sq. (aivatot τ᾽ ἄταισι 

. . συζύγους ὁμαυλίας , Weil. 597. ἘΠΕ πη 9' Victorius. δ᾽ 

delet Hartung. 598sq. ἀπέρωπος Pauw, Hacen vel ἀγέρω- 

7/0oc Kuester (ad Hesych. s. v. ἀπερωπός). πάρα νείκᾳ Herm., ἄρα 

vxà Hartung, παρανήκει vel zapavéxe: Merkel, παρακινεῖ Iw Mueller. 

599sq. παραμεέβει χνωδάλων τὸ πᾶν xócov Metzger, παραμεέβεε 

χνωδάλων τεχνουργίαν Τοαί. 

600. καὶ βοτῶν Robortellus, xa: πτερῶν Oberdick. 601sqq. 
ἴστωρ᾽.. TU» .. προνοιᾶν Merkel φρέσσε: δ᾽ ὅστις Todt. ὑποπτέροις 

ex schol. Turnebus. ὑποπτέροις φροντίσιν ὁμαϑείς Emperius. ὑπό- 
πτερος φροντίσιν δᾷάαις Franz, ὑποπτέροις φροντίσιν γαϑεῖ Naegels- 

bach, ὑπόπτερος φ. δειλαῖς Weil. In scholio ὑπόπτερος Oberdick. 

602. δαΐαν μῆτιν Todt. 602sq. φροντίσιν τὰν δαεῖσ᾽ & (ἃν 

Paley) Herm., φροντίσιν δαῦσιν O Mueller, φροντέσιν, δαΐαν ἃν Har- 

tung, φροντίδ᾽ ἐστὶν δαεὶς τὰν Enger. δᾷάαν Schoemann, δάαις 

Metzger. 604. μήσατ᾽, ὦ Keck. 605. πυρδαὴς τινα Turn. 
ex schol, πυρδαῆτις Weil. πυρδαῇ ποινὰν mpovoía (vel ποινᾶς mpó- 
voy) Martin, πυρδαὴς γέννα ποινάν Hartung. 606. αἴϑουσα 

Pauw, x&ovca Porson, χάρφουσα Bothe. δαφοινοῦ olim Schuetz: 
δαφοινὰ Donner, ó«stvóv Merkel. 607. in scholio ἥλικα: ξύμ- 
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μετρον xc. Dind. 608. χελάδησεν Herm. 609. σύμμετρον 

Turnebus. σύμμετρόν τε βίω τέκνου Hartung. 610. »Post ἐς 
litera in M erasa, quae z fuisse videtur: fortassse igitur &z'« Dind. 

611sq. δεῖ Turnebus. ἄλλαν δεῖ τιν᾽ Portus, ἄλλαν δ᾽ εἴ τιν᾽ (et 

olim εὐλόγως) Bothe, ἄλλαν δή ᾽στιν Enger. ἄλλαν δ᾽ ἤπυεν λόγος 
στύγει φοινέαν κόραν Merkel δή τις ἐν λόγοις στυγεῖ Metzger. 

στυγῶ Weil. 615. γρυσοδμήτοισιν ut ex Hermanni coniectura 
Franz. In scholio ἀπὸ ίνωος Paley. 615sq. ὕρμοισε πεισ- 
ϑεῖσα Α Nauck. 616. πεισϑεῖσα Heath, πεέϑουσα Pauw. 618. 

νοσφίσασα προβούλως Porson. 619. ὕπνους olim Bothe. 620. 
(χιγχάνειν δὲ cí ὥρμα; Metzger) In scholio μὴ τὴν Xxóiàav 

Viet. 621. & πεμνησάμεσθ᾽ Pauw, ἐπεμνησάμαν Dind. 621sqq. 
ἔπειτ᾽ ἐπιμνησόμεσϑ᾽ ον ὡς ἔχων πόνων (olim NOM ἀχραέους. τὸ 

δυσφιλὲς . . ἐπ’ ἄνδρα τευχεσφόρον, ἐπ’ ἄνδρα δᾷοισιν ἐπικότον 

παντλάμον᾽ αἰχμᾷ Schuetz, émet 
. ἐπ᾿ ἀνδρὶ δάοις ἐπικλύτῳ σέβων 

σέβας, τίοντ᾽ . . γυναικεέᾳ 

πόνων -- ἄχαιρος δ᾽ ὃ 

τέων τ᾿ (olim ἀχαῴως δὴ . . σέβω" στυγῶ δ᾽) . . αἰχμάν — 
Herm., ἐπεὲ.. ἀμεελίγων je ἀγείρω τὸ δυσφιλὲς . . ἐπ᾿ ἀνδρὲ 
δᾷάοις ἐπαξίῳ σέβειν; στυγῶ δ᾽ κτέξ. LKayser, ἐπεὲ. . ἀμειλέξ 

γων φόνων, ἀγείρω τὸ xcé. Schoemann, enc) δ᾽ . . móymv 
^ 2 ἀκαέρων δὲ. δυσφιλὲς gain ἀπεύχομαι δόμοις. . ἐπ᾽ dyOpi 

5 d Ὁ e , 

δάοις ἐπεικότως σέβας, τέω δ᾽ xz. Donaldson, (ἐπέων δ᾽. . πόνων 

ἀπεέρῳ δὲ .. ἐπ᾿ ἀνδρὲ δὴ ἔμοιγ᾽ ἐπεικότως σέβας, πτύω xc&. Metz- 
ger). 622. ἄκαιρον δὴ Heath, ἀνεέρω ys Pauw, ἀχραίως δὲ 

Bothe, ἀγείρω olim Hebel, ἀχαιρῷῶ ys Boissonade, τίς oi0 ὧδε 

Martin, xapavo δὲ vel'xapáwwcoc Bamberger, ἀναιρῶ Grotefend, με- 

γαέρω δὲ Hartung, 4xatpóv γε Donner, παρήσω δὲ olim Weil, ἄκαιρον 

δὲ Paley, ἀκαέρων τε Naegelsbach, ἀκαίρως τε Heimsoeth. —69225sq. 
ὁ καιρὸς δὲ. ἀπεύχεταε (et 627 aut τέω δ᾽ aut τέων) Weil. 699. 
ἀπευκτέον Blomf., ἀπεύχομα: Firnhaber. 624. φρενῶ Bothe. 
626. δηΐοισιν Arnaldus, δύοισιν Porson. δήοις ἐπισχόπῳ Martin. 
δῆνός τ᾿ ἐπισχόπῳ ea MSchmidt. ἐπέκοτον inl. Bigoti. ἐπειχότως 

ὅβαν Scholefield, ἐπιχρέτῳ σέβας Bamberger, ἐπεικότως σέβᾳ HL 

Ahrens, ἐπιφόβῳ σέβειν Knick, εἰκότως σέβας Hartung, ἐπικλύτῳ 

σέβειν Donner, ὃς εἰκότως σέβας Naegelsbach, ἐπικότοις σέβας Da- 

vies, ézzxów σβέσας Merkel, ἐμφόβῳ σέβω IwMueller, ἐμφόβῳ 
φέγω (οἱ 622 ἀκαίρως τὸ) Herwerden, ἐγκότῳ σέβας Heimsoeth. 
626sq. ἐπ᾿ ἀνδρὲ δάης ἐπικρατεῖ, σεβαστῶν δεινὰ, ϑερμαντὸν olim 
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Bothe. σεβασμέων τ᾽ olim Schuetz. 626sqq. ἐπικότῳ σβέσαι 

τοιῶνδ᾽ ἀϑέρμαντον . . δόμων, γυναικειᾶν ἄτολμον aiypày Schoene. 
627. τοιῶνδ᾽ Turn., τοιῷδ᾽ Auratus, τέω γ᾽ in l. Bigoti, c/c ὧδ᾽ Mar- 
tin, ce δ᾽ Knick, τέ ρῶ δ᾽ Franz, τέω c Firnhaber, λίαν δ᾽ Iongh, 

τέουσ᾽ olim Weil. τέοντε (vel τίοντα) ϑερμαντὸν Schwenk. ἀϑάρσυν- 

τον Hartung. δόλων Bothe. 698. γυναικείαν δ᾽ Bothe. 699. χα- 
χῶν γε Schoemann. In scholio μέγεστον Paley. 690. βοᾶταε Blomf., 

χοᾶται HLAhrens. γοᾶσϑαι δὲ δὴ ποϑεῖ Emperius, βροτοῖς ἠδὲ 

δαίμοσιν Martin, γοάταν δὲ δὴ ποϑεῖ Damberger, γοᾶται δὲ γᾷ πά- 
Boc Herm. (praestare videatur y. δὲ γᾶ πόϑον), βοᾶται δὲ δή no" 

€» Enger, γοᾶται δὲ δᾶ πάϑος Donaldson, βοᾶται δ᾽ ἀεὶ τόϑεν Weil. 

δήποϑεν Schuetz, δημόϑεν Hartung, 07 τόϑεν Heimsoeth, δὴ τόϑε 

Langheim, δημοϑροῦν 'Todt. 630sqq. βοᾶται δὲ πάντοϑεν xa- 

τάπτυστων' εἰκάσας δέ τις τόδ᾽ ἂν τύχοι “Πημνέοισι πήμασιν Kayser. 

691. εἰκάσας cum Musgravio Schuetz. 681sq. εἰκάσει δέ τις 
ΟῚ 5 

τόδ᾽ αἰνὸν Schoemann. 682. δεινὸν τόδ᾽ ἂν Schuetz, τόδ᾽ αἰνὸν 

ἂν Bothe, τὸ δεινὸν οὗ Martin. 699. ϑεοστύγητον δ᾽ ἀεὶ Schoe- 
mann. 634. ἀτιμασϑὲν Karsten. οἴγεται γέρας Merkel In 

scholio τοῖς τῶν, ad 632 id referens, Paley. 636. àye/ow Er- 

furdt, neya/ow Hartung. In scholio νύσσει ad οὐτᾷ 638 refert, ce- 

tera O£xato» γὰρ τὸ ταῦτα λέγειν scribit Paley. 637. Fort. 

stropha post antistr. transponenda. τῷ δ᾽ Schuetz, ὁ δ᾽ olim Bothe. 
&ypt Scaliger. πνευμόνων Rob. 638. ὠϑεῖ olim Bothe, ὁρμᾷ 
olim Sehwenk. 638sqq. οὐτᾷ" διαὲ Aíxac τὸ μὴ ϑέμις λὰξ πέ- 
dot πατούμενοι Weil. 639. βίᾳ Jéxac .. γὰρ ὁρῶ olim Schuetz. 

copi»: ϑέμις γ᾽ οὐ Grotefend, στομωϑὲν ἐσγαρῶν Merkel δ᾽ ob 
Bothe, ἄρ᾽ οὐ Wellauer, παρ᾽ οὗ Bamberger. οὐ eiecit Pauw. 

039sq. Θέμις, δέκας δὲ μῆχαρ οὐ λὰξ πέδοι πατουμένας Metzger. 

Δίκας — τὸ μὴ ϑέμις γὰρ οὐκ ἐᾷ λὰξ πέδοι πατούμενον — olim 

Weil. παρ᾽ οὗ πεδοῖ (eiecto λὰξ) olim HL Ahrens. θ995η64. δίας 

Jdíxac: ὃ μὴ ϑέμις γὰρ λὰξ m. m. ποινᾷ, Δέκας σέβας. παρεχβάντας 

xté. Hartung, διαὶ Aíxac τὸ μὴ ϑέμις λὰξ πέδοι πατούμενον. τὸ... 

παρεχβάντες αὖ ϑεμιστοί (vel παρεκβάς τις αὖ ϑεμιστός) aliquando 
Weil τὸ δ᾽ 7 ϑέμις γὰρ οὖν... πατουμένη. . παρεκβάντας κτέ. 

ALudwig, τὸ μὴ ϑέμις.. πατουμένου τοῦ πᾶν . . παρεχβᾶντος κτέ. 

Verrall. 640. ποδοῖν Butler. 641sq. scholia sic scribit 

Oberdick: λεέπες ὃ ydp, καὶ ἔστε μετογὴ . . βριϑομένη. — παρεχ- 
βάντες: τὸ yóp .. AtyuaÜ oy. — παρεκβάντες: ἀντὲ τοῦ παρεξέβησαν. 
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642. παρεχβάντος Stanley, παρέχβα τίς Schoemann. ἄρ᾽ ἀϑέμεστο: 
vel οὐ ϑέμιστοε Pauw, ἐχϑεμίστως Butler, οὐκ ἀμέσϑως Schoe- 
mann. In scholio ὡς ἐν τῷ vel ὁμοίως τῷ Davies. 649. δ᾽ 
delet Bothe. 644. cácyay' ὀργῆς Schoemann. φασγανουργὸς 
(v£ov &/goc» olim Weil. 645sqq. ἄκρον δ᾽ ἐπεισφέρε:. διήνυσεν 

δ᾽... τίνειν Merkel. δώμασι Turnebus, δόμοις νέον Scehuetz. δό- 

porc ἰδεῖν olim, postea δόμοισιν: ix δ᾽ αἱμάτων Herm., δόμοισι 

τῶν (τῶν addidit Burney) 9" αζμάτων Blomfield, δόμοις ἐξ αἱμάτων 

O Mueller, δι αἱμάτων αἱμάτων Enger, δόμοις, μύσει δ᾽ αἱμάτων 
Bamberger, δόμοις ἕν᾿ αἱμάτων (et 647 χενεῖ μύσος) HL Ahrens. δό- 

μοῖσιν, ὡς . . τένῃ vel potius δόμοις, μύσει δ᾽ αἱμάτων... viver Bam- 

berger. ἐπείσφερ᾽ αἵμασιν δωμάτων παλαιτέροις Tívou μύσος Metz- 
z "^23 er » » ^ - * , ΄ - 

ger. ἐπεισφέρε: Ot αἵματ᾽ ἐς δῶμα: τῶν παλαιτέρων τίνει Zwolski. 

o 
» 2 EA ^2 ΄σ , 

iz ier 0 ετείσφε fot. 0oo0porg ὁ Gp CO παλαιτέρῳ τείνε t μύσος 

ζρόνῳ χυτ ἘΝ βυσσόφρων E. Verrall. 647. τείνει olim Schuetz, 
(tty Lachmann. 647sq. χλύσε: μύσος γρόνῳ συτὰ Todt. 

660. τὶς Rob. τές μάλ᾽ αὔὖϑες Auratus. τὶς ἔνδον . . za? μάλ᾽ αὖ, 
Tie ἐν δόμοις Schwerdt. 651. ϑδιγγάνων xoio Hartung. In 

scholio τὸ ἐχπέραμα λέγε: Vict., πρὸς τὰς ὑπακούσεις Abresch. 

652. 4:γέσϑου βίᾳ Robortellus. 4 9(α (et φιλόξενός doctr) Turne- 

bus. φριλοξένη ᾽στιν 4. βία Porson, φιλόξενός τις 4. βία Elmsley, 
φιλύξεν᾽ ἐστῶ, A. βίαν Bamberger. — A/yío8ou δέχα νά τὸν τ ΑΣ 

γίσϑου τέλη Weil Versum delet Paley. 658. εἰέν γ᾽ Pauw, 

sity: | xai μὴν ἀκούω olim Herm., e?" οὖν olim Bothe, εἰέν σ᾽ Har- 
tung. 655. κοινοὺς Abresch. 657. χκαϑιένα: Musgr. 659. 

ἐξελϑέτω cot: vel ἐξελθέτω τις δωμάτων --- τελεσφόρος Martin. 

660. γυνή τ᾿ ἔπαρχος olim Herm., γυνὴ στέγαρχος Bamberger, 
γυνή τ᾽ ἀπαρχοῦσ᾽ et γυνή γ᾽ ἄπαρχος HL Ahrens, γυνή γ᾽ ázap- 
χοῦσ᾽ Schwerdt, γυνή τ᾿ ἂν ἀρχὸς Weil γυνὴ τάγαρχος vel ταγοῦ- 

χος MSchmidt, γυνή γ᾽ ἀνάρχων ALudwig. γυνή γ᾽ ὕπαρχος Schoe- 

mann. 661. (αἰδώς γε διαλεγϑεῖσιν anonymus). αἰδὼς τότ᾽ 

ἐν Heimsoeth. ἐν μὲν λέχεσιν οὖσ᾽ olim Bothe, ἐν λέσχαισιν οὖσ᾽ 
Emperius, ἐν λέσχαισιν οὃς Gilbert. οὐχ ἀπαργέμους Stanley, οὖν 
ἐπαργέμους Heath. αἰδὼς γὰρ ἀλλαχϑεῖσα νοῦ κἀπαργέμους Bam- 

berger. 662. πλόκους Schuetz. τίϑησ᾽. εἶπεν δὲ olim Bothe. 

τέϑησ᾽, ἵν᾿ Weil ϑαρσήσας δ᾽ Wellauer. 663. (κἀσήμην᾽ ἂν 
Heath). 666 post 710 transfert Weil. 666sq. καί πόνων 

ϑελχτήρια, στρωμναΐ Blomf. 667. δικαίοις τ᾿ ὄμμασι περιουσία 
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Schuetz, δικαίων τ᾽ οὐ μάτην περεουσέα olim Bothe. δικαίων τ᾿ ὀνιά- 
των H Voss, δικαίων δωμάτων Schwenk, δικαίων τ᾿ ὀμπνέων Herm., 

δικαίων 8^ εἱμάτων HLAhrens. δικαίως, δωμάτων παρουσίᾳ Bam- 
berger. δικαίων τ᾿ ἐννόμων Hartung. δικαίως ὀμματοῦν παρουσίαν 

Wieseler, δικαίων ὀμμάτων παρουσίᾳ L Kayser, δικαίων τ᾿ ἀρμάτων 

παρουσία Schoemann, χαλῶν τε βρωμάτων π. Herwerden (num genui- 

nus sit versus dubitans). 668. χκυρ:ώτερον Hartung. 670. 
in scholio ὡς xa? Abresch, ἢ xo? Davies, 7 καὶ Paley. ^ 672. o»- 

- 

περ Portus. ἀπεζύγην ὁδοῦ Paley. In scholio τῆς ὁδοῦ πόδας ἀπέ- 
λυσα Oberdick. 674. σαφην:σϑεὶς Heimsoeth. 678. in scholio 
λάϑηῃ σε Paley. 679. εἴ τ᾿ οὖν Wieseler. 680. εἴ ὡς 
μέτοικον Herwerden. εἰς τόπον γ᾽ olim Bothe, ἐς ταφὴν Verrall. 

ἀεΐξενον IG Schneider, ἀπόξενον Weidner. 681. in scholio ó:«- 

xóp:oo» Abresch. 682. γαλκέου κυτώματα ANauck. 682 sq. 
πλευρώμασ: σποθὸς χέχευϑεν Paley. 683. κεκαυμένου Pearson. 

686. τὸν κλύοντα Heimsoeth. (s/xóg σ᾽ εἰδένας Madvig). 687 

— 695 ϑεράποντε tribuit Rob., Electrae Turn., uni de choro Wel- 

lauer. 681. ἐνθάδ᾽ ὡς Turnebus, ἐχπαϑῶς Herm., ἔμπας ὡς Ὁ 
Mueller, ἔμπαν ὡς Klausen, ἐμφανῶς vel potius εἶπας ὡς Damber- 
ger, ἐμπέδως Martin, εἶπας o£ HL Ahrens, ἔμπα πως Schwerdt, 

νηλεῶς vel ix βάϑρων M Schmidt, νευπαϑῶς vel νεοπαϑεῖς Enger, 
ἐλπίδος Heimsoeth. (πορϑμούμεϑα Stanley). 689. πόλλ᾽ ἐπ᾽ 
ὠπᾶς Canter, πόλλ᾽ ἐνωπαῖς anonymus (H.), πόλλ᾽ ἄποπτα Heimsoeth. 

In scholio εὐτυχήματα Paley, εὐστύχως γεερουμένη Conington. 
691. φέλων δ᾽ Paley, ϑανὼν Naber. ἀποφελοῖ, versu post 693 collo- 

cato, Herm. 692. καὶ πρίν γ᾽ olim Herm., καὶ μὴν Orelli. x& 
γῦν Ὀρέστης ἦν μάλ᾽ Schwerdt. ἢν γὰρ εὐβόλως Porson, ἦν ἄρ᾽ 

οὐ καλῶς Hartung. In scholio ἀντὲ τοῦ, (00 yàp) πρότερον Paley. 

693. βηλοῦ Portus, πόνου Hartung, βέλους Schwerdt. 694. νῶν 
2 . ^ ^ . . e - δ᾽ Scaliger, σὺν δ᾽ Herm. ἧσπερ Paley, cui scholiasta ὅσπερ in 

[4] suo libro habuisse videtur. ἢ παρῆν Schwerdt. ἐαχχείας Hartung. 

xax?e Portus, ζάλης Emperius, dAzz (ἄσης repudians) Conington, 
σάλης vel ἄλης ALudwig. 695. ἀποῦσαν ἐγγράφου Canter, πα- 

ριοῦσαν ἔγγραφε Pearson, προδοῦσαν ἐγγράφει Pauw, παροῦσαν i7 
γράφεις Heath, παρεοῦσ᾽ ἀνεγράφη olim Herm., παρ᾽ οὐδὲν ἐγγρά- 

get (ἐγγράφου LSchmidt) Butler, προπᾶσαν διαγράφεε:, postea ma- 

ρούσης, ἐκγράφει Schuetz, παρουσῶν ἐκγράφε: olim. Bothe, παροῦ- 

σαν ἐχγράφει Orelli, παρ᾽ οὐδὲν ἐκγράφει Boissonade, παρ᾽ οὖσαν 
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ἐγγράφει Klausen, προδοῦσ᾽ ἀνεγράφη vel προδοῦσαν ἔγγραφε HL 

Ahrens, zop' οὐδὲν ἐγγράφεις Franz, παροῦσα συγγραφῇ anonymus 
(H.), (ῥαγεῖσαν vel ϑανοῦσαν vel potius) ἡφανεσμένην γράφεις Heim- 

soeth, ἄφαντος οἴγεται Iw Mueller. ποτ᾽ οὖσαν Hartung, πεσοῦσαν 

Enger, πραϑεῖσαν longh, ἀραῖον olim W., ῥαγεῖσαν Herwerden. (ἐλ- 
zig ἦσϑ᾽, ἀποῦσάν σ᾽ ἔγγραφε Wieseler), ἐλπές, μὴ παροῦσαν ἔκ- 

γραφε Schwerdt, πυραῖσιν ἐγγράφεις, postea παροῦσ᾽ ἀνεσκάφῃ vel 

πάρος συνεσκάφη Μ Schmidt, ἐλπίς, μή mot οὖσαν &yypags; postea 

ἐλπές, παραπεσοῦσαν ἔχγραφε Weil, ἐλπές, οὐκ ἄρ᾽ οὖσαν ἐ. ALud- 

wig. ἀναστρέφειν Dobree. In scholio τάξον, αὐτὴν . . ὁρᾷ olim, 
nunc τάξον ἐγγράφει αὐτὴν Paley, ἀρά Enger, ἀποδέδωκε Dlomf. 

700. δυσσεβείας δ᾽ Portus. ἦν δ᾽ Abresch. 702. κατεξη- 

γούμενον Pauw, καταξιούμενον Hartung, κατηξεωμένον A Ludwig. 

703. ἀξίας Dindorf. In scholio ceo» Paley. 706. ὑἡμερευκότας 

Weil, ἡμερησίους Heimsoeth. In scholio κάμνοντας Paley. — 7063q. 
suspectat Herwerden. 707. μακρὰς χελεύϑους Bamberger, μα- 

χρὰν χέλευϑον olim Paley. τὰ σύμφορα Heimsoeth, ἰάσιμα Weil, 

καταστροφῆς Paley, fort. ϑελκτήρια. 709. ὀπισϑόπουν τε τοῦδε 

Hermann. ὀπισϑόπουν δὲ τόνδε καὶ ξυνεμπόρους Hartung. 710 

uncis inclusit Schuetz. 715. φιλέᾳ Seidler, φελέαν Weil. 71 
οἴξομεν Weidner. 719. 7 ̓ νταῦϑ᾽ vel potius 7 07-' Heimsoeth. 
ναυάρχου Dobree. 719sq. 7 τῶδ᾽ ἐπὶ. . κεῖσαι βασιλείῳ Mei- 
neke. 799 sq. (νῦν... δολία) ξυγκαταβῆναι XOóvóy 8* .. καὶ τὸν 

Noy:o» Ὁ Mueller. Πειϑὼ δολίῳ . . γϑονέαν “ρμῇ H L Ahrens. 

793. γϑόνιόν 9^ Dlomf. 198sq. ξυγκαταβῆναι νύγεόν 9" “Βομὴῆν 
τοῖσδ᾽ ἐφοδεῦσαι Herm. εὐχκατάτεῖναι; xal τὸν νύχιον γϑόνιόν 9 

Eopzv» Hartung. 494. τὰν Noy'ay Matthiae, κοῖτον νύχεον Bothe, 
dxaxov, νύχιον Martin, καιρὸν νύχιον, postea χαὐτὸν νύχεον Bam- 
berger. τούσδ᾽ olim Hermann. ἐφοδῶσας olim Bamberger. 726. 

τυχεῖν κακὸν (οἴκοισ: πένϑος ϑεὶς νέοις ἐν γέλμασενδ Herm., τεύξειν 

χαχόν Paley. In scholio £o:xe pro τῷ οἴκῳ Weil. 728. περᾷς 
πύλας lim πατεῖς. . πέλας) Paley. δωμάτων πάρος Herwerden. 

799. ἄμικτος Werwerden. 190. ἡ λαβοῦσα τοὺς ξένους LSchmidt. 

πρὸς ξένους Portus, μ᾽ ὡς ξένους Bamberger, πρὸς δόμους Heim- 

soeth. μολεῖν Blomf.  *$ χρατοῦσα {τῶνδε δωμάτων πρὸς τοὺς 

{μολόντας ἀρτίωςΣ ξένους Weil. 9954. πύϑηται. τὴν δὲ πρὸς 

μὲν .. ϑέτο σκυϑρωπόν, ἐντὸς χτέ. Weil. 794. ἔϑετο Heath, 
ϑετῶς Wellauer, ϑετὸς Martin, δ᾽ ἧτο Bamberger, τεϑεῖ Lechner. 
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ετοσχυϑρωπὸν Erfurdt, ἐϑελοσχυϑρώπων Emperius, ϑετοσκυϑρω- 

πῶν Conington. ϑέτο σκυϑρωπὸν ἐντὸς ὄμμα, τὸν Bourdelot, ἔϑετο 
σχυϑρωπὸν πένϑος ὀμμάτων Hartung, ϑεῖσα σχυϑρωπὸν ὄμμα, τὸν 

δ᾽ ἐντὸς γέλων HL Ahrens, ϑέτο σχυϑρωπὸν ἐχτὸς ὄμμα, τὸν γέλων 

vel potius ϑέτο σκυϑρωπὸν ὄμμα, τὸν δ᾽ ἐντὸς γέλων R Menzel, ϑέτο 
σχυϑρωπὸν ἐχτὸς ὄμμα, τὸν γέλων Madvig. σχυϑρωπὸς ἐχτὸς óp- 
μάτων Portus, σχυϑρωπὸν εἶδος, ὀμμάτων Heimsoeth, σκυϑοωπῶν 
εἶδος ὀμμάτων Schoemann. 796. ἀχεῖν Hartung. 798. ἢ 
δ᾽ ἀχλυοῦντ᾽ olim Bothe, 7 δὴ γελῶν Burges. οἶμαι κλύοντ᾽ éxz- 
γον εὐφρανεῖν Hartung. ἐχεῖν᾽ ὃν Weil. 140sqq. evyxsxpa- 

μένῃ πάϑη δύσοιστα Herwerden (verba τοῖσδ᾽ .. τυχόντ᾽ ἐμὴν an 

eicienda sint dubitans). 748. ἡνειγόμην Blomf. 744. τη- 

μελὴς Burges. 745. φυγῆς τροφήν Weidner. 745 54. φίλος 

δ᾽ Ὀρέστης .. τριβή.. a? νυκτιπλάγκτων xvé. Paley. 747. κἀκ 
Portus, ἐκ Blomfield. νυκχτέπλαγκτον Turn. χελευσμάτων Victorius. 

T4ATsq. κἀκ... τὰ πολλὰ, nisi plura exciderint (ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον" 
καὶ πάρεστέ not στένειν ὅσ᾽ εἶχον ἔργα, μυρίας τ᾽ ἐπιστροφάς) Pa- 

ley. 747 — 49. xal νυχτέπλαγκτ᾽ ἐξ. . κελευσμάτων ἔτλην (de- 

leto v. 748) Hartung. 748. 7, πολλὰ Musgr. ἀνωφελῆ τ᾿ Abresch, 

In scholio ante dwwg£Azc« supplet τὸ ἑξῆς Paley. 749. ἔτλην 
olim Herm., τλᾶσ᾽ 7; Bothe. ὡσπερεὶ φυτὸν Schuetz, ὡς τέρεν φυ- 
τόν Burges. 760. πῶς γάρ; οὐ τρόπῳ O Mueller. φρουρᾷ φρε- 
νός Hartung, (μόγῳ, postea) στόχῳ φρενός Weil, πόρῳ φρενός 
Herwerden, ᾿ντροπῇ φρενός Oberdick, τόπῳ φρενός Verrall, χόπῳ 
φρενός Todt. τροφῇ scholiastam legisse suspicatur Paley. 751. 
in scholio ἀνάγκῃ διὰ δακρύων ἐπινοεῖν Paley. 762. Ou τις, 
ἢ λιφουρίαν ἔχεε Elmsley. δέάψησις Wellauer, 94^, εἴ τες Buttmann, 
δίψ᾽ ἤ τις εἰ Damberger, 047 vw Martin (praestaret Q4hog νιν), λε- 
φητρὶς Weil. λιπουρία Bourdelot. εἰ (vel 7v) λιμὸς ἢ oq" ῆ τις 
.. ἔχῃ Meineke. 758. ἔγῃ Pauw. νέα δ᾽ οὐ νηδὸς olim Schuetz, 
vw», οὐδὲ νηδὺς Burges. αὐτάρχης Blomf., αὐϑάδης Hartung. 7585. 
σπευσϑεῖσα Stanley. φραιδύντρια Nauck. 756 delet (757 αὐτὴ 
pro ἐγὼ scribens) Hartung. τροφός Stanley. 757. ἔγνων: δι 
πλᾶς γὰρ Dobree. 158. scholiasta et ἐξελυσάμην et ἐξεϑρεφά- 
μὴν legisse videtur Paleio. 763. πῶς erc; Valckenarius, ὅπως: 
Schuetz, 7 πῶς; Wellauer. 764. 7 Klausen. 766. δωμά- 
τῶν στύγει A Ludwig, δεσπότου στέγει: Wiel, δεσπότου στύγῃ Weil. 
767. ἀδειμάντων Hartung. μόλῃ Heimsoeth. 708. γηϑούσῃ 
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Pauw, γ᾽ εὑδούσῃ Herm., γ᾽ αἰϑούσῃ Wieseler, ἀγασϑείσῃ Heimsoeth. 
Versum delet Paley. 769. ἐν ἀγγέλῳ γὰρ χρυπτὸς ὄρϑωσις 

φρενέ Pauw, εὐαγγέλῳ γὰρ κρυπτὸς ὀρϑώσε: λόγῳ Schuetz, εὐαγ- 

γέλῳ γὰρ κυπτὸς ὀρϑοῦται λόγῳ (et in scholio γαρέεις) 16]. ἐν 

ἀγγέλῳ που vel ἐν ἀγγέλῳ δὲ semin. philol. Vindob. sodales. χυπ- 
τὸς Blomf. (ex Villoisoni editione), χυρτὸς Weil In scholio £ 

γχαῴρεις vel γαερήσεις vel potius Japrin Abresch (ad 768 ea re- 

ferens). 771. ἀλλ Stanley, &'zep Hartung, ἴσως Kirchhoff. 

τρόπαια vel τρόπαιον ese 719. Ὀρέστης y! Schuetz. 776. 

μέλοι Scaliger. 1711. πείϑομαι Schuetz. 719. varias carmi- 

nis dispositiones vide apud Wellauerum et Hermannum. Novem 

ab Hermanno descriptas strophas a choro in tres ordines diviso can- 

tatas esse putat Bamberger, inter hemichoria, coryphaeum, totum 

chorum distribuit Grotefend. De diversis partibus chori iam Her- 

mann Epit. d. metr. S 682 cogitaverat. 781sq. τυχεῖν δέ μοι Tur- 

nebus. δὸς τύψε τυχεῖν ἐμοὶ κυρίους τὰ σωφρόνων μαιομένους ἰδεῖν 

Musgr. δὸς τύχας wt» τυχεῖν κυρίους Schuetz. δὸς τύχας τυχεῖν 

δόμου κυρίοις τοῖς σώφροσιν Bothe. δὸς τυχεῖν ὥστ᾽ ἔχειν κυρίως 

olim Herm., δὸς τυχεῖν, ἐμοῦ κυρέους Blomfield, δὸς τύχας, σχεῖν 

δέ pot (vel δ᾽ ὁμοῦ) κυρίως Feder, δὸς coy δέ μοε καιρίως Lach- 
mann, δὸς τύχας pot RUE? κυρίως Schwenk, δὸς τύχας ταῦτ᾽ 

ἔχειν χυρέως Emperius, δὸς τύχας εὖ τυχεῖν Συρίος Bamberger, 
δὸς τύχας τυχεῖν ἐμοῦ κυρίοις HL Ahrens. δὸς τύχας μοι τυχεῖν 

χυρίους.. μαιομένους Franz. δὸς τύχας εὐτυχεῖν, κυρίους τὰ σώ- 

fpova μαιομένους ἰδεῖν Heimsoeth. δὸς τύχας σοῦ τυχεῖν χυρίου 

τὰ σωφρόσυν᾽ εὖ μαιομένοις ἰδεῖν A Ludwig, δὸς τύχας ἐνδέκως εὖ 

κυρεῖν olim W. δόμου xuüpíorg τεᾶς ὀφρύος νεῦμ᾽ ἑἱεμένοις ἰδεῖν 

Merkel. δὸς τύχας, δὸς δόμους xupíote φρονοῦσιν εὖ vatop.évoug 

ἰδεῖν Metzger. 782. τὰ σώφροσιν εὖ Turnebus. τε σώφρονας 

Schuetz, τοῖς εὔφροσιν Boissonade. τοὺς σώφρονας τ᾽ εὖ μαιομέ- 

νους Butler, τὰν σωφροσύναν μαιομένοις Feder, τὰ σώφροσιν pato- 
μένοις τ᾿ Bamberger, τὰ σώφροσιν μαιομένοισιν 7» Emperius. τὸ 
σῶφρον Schoemann. μαιομένοις ἔγειν Herm. σώξουσιν εὖ ναιομέ- 
νους δόμους Hartung. 788. κὰδ δίκαν Herm., διὰ δέκας σοῦ 

Feder. πᾶν ἔπος διαὶ δίκας Heimsoeth, (δικαίας λιτὰς παντελῶς 

Metzger) In altero scholio yp. κὰδ δέκαν Paley. 784. ἔλα- 

xcv Weil ἔλαχον: εὖ δὲ σύ ww φυλάσσοις olim Herm., ἔλακον 

Ζεῦ: Ζεῦ δέ νιν φυλάσσοις Burney, ἔλακον εὖ" σὺ δέ ww φ. Bothe, 
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ἔλακον, ὦ Ζεῦ, σὺ δ᾽ εὖ φυλάσσοις Lachmann, ἔλαχον, ὦ: Ζεὺς δέ 

γεν φυλάσσοι Schwenk. σὺ φυλάσσοις Klausen, σύ vt» φυλάσσοις 

Emperius. 785 — 89—824 — 28 statuit Herm. πρὸ δέ γ᾽ &y- 
ϑρῶν, deleta exclamatione ὃ 2, Herm., (φέλέηρον Σ πρὸ δὲ δάων 
Weil ὃ ὃ ὃ ὃ Heimsoeth. 2 Z2 προὐχϑρῶν Enger, πρὸ δὲ δὴ χϑρῶν 
συν. - Dind. περὲ δ᾽ ἐχϑρῶν νιν ἔσωϑεν Hartung. 785 — 89 
post 807 collocat Hartung. 186. τὸν ἔσω, Ζεῦ, μελάϑρων ὦ 

Bamberger, τὸν ἔσωϑεν μελάϑρων ὦ (deleto Ze») Heimsoeth. 787. 

ϑές τίμιά μοι, μέγαν Lachmann. ἐπεί γ᾽ ὧν μέγαν ἄρης Merkel. 
In scholio Ὀρέστην διπλασίαν καὶ τριπλασίονα... Ὀρέστην δυνήσῃ 

Oberdick. 788. διδύμᾳ καὶ τριπλᾷ Heimsoeth, δισσά τε καὶ 

τριπλᾷ IHH Sehmidt. 791. ἅρμασιν ex schol. Herm. 792. 

πημάτων, καὶ δρόμῳ Schuetz. σὺ δ᾽ ἐν δρόμῳ O Mueller. ἐν delet 
Heath. ἐνδρόμῳ Pauw, εὐδρόμῳ Bothe, ἀνυδρόμῳ HL Ahrens. 
799sqq. πημάτων, σὺ δ᾽ ἐν. . μέτρον. δὸς ἀνασωζόμενον κτέ. 

O Mueller, πημάτων ἐνδρόμῳ. προστέϑε: μέτρον δ᾽ (vel προστιϑεὲς 
μέτρον γ᾽) ἵν᾽ fj (vel ὅσον) σωζομένων ῥυϑμῶν τοῦτ᾽ ἰδεῖν διὰ πέ- 

do» Bamberger, βημάτων sw δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον τε xal σω- 

ζόμενον ῥυϑμὸν, δάπεδον ἰδεῖν τοῦτ᾽ ἀνυομένων βημάτων ὄρεγμα 

Grotefend, πημάτων, xa! δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον δὸς αὖ σωζόμε- 

γον ῥυϑμὸν τοῦτ᾽ ἰδεῖν γαπέδων . . ὄρεγμα Donner, πημάτων v ἐν 
δρόμῳ προστιϑεὶς μέτρον τόσον σῶζξ νιν ὡς ῥυϑμῷ διὰ πέδον τοῦτο 

ϑεῖν ἀνομένων κτέ. LKayser, πημάτων δ᾽ ἐν δρόμῳ .. μέτρον κτέσον 

σωζόμενον.. τοῦτ᾽ ἐδεῖν δὸς πέδον ἀνόμενον βημάτων ὄρεγμα Schoe- 

mann, πημάτων δ᾽ ἐν δρόμῳ προσμολὼν μέτρον xcícow σῶζέ νιν 

εὐρύϑμως ἐπ᾽ αὐτοῦ λέπαδνον τιϑείς- ἄνε τε τῶν βημάτων ὄρεγμα 
Metzger. 793. μέτρου τιν’ ἀνσωζόμενον ῥυϑμὸν Pauw, μέτρον 
δὸς ἀνσωζόμενον ῥυϑμῷ Schuetz, μέτρον, τίν᾽ (i. e. τινὰ) αὖ σωζό- 

psvov Herm., μέτρον τόσον, ὡς σωζόμενον ῥυμὸν Boissonade. μέ- 

τρον κτίσας c. Franz, μέτρον χτέσον c. HL Ahrens, μέτρον ct καὶ 
σωζόμενον Davies. ϑές ww σωζομένου ῥυϑμοῦ Bourdelot. σωξζομέ- 

vou ῥυϑμοῦ et in scholio εὔτακτον {διὰ πέδον» Hartung. ῥυμὸν 

Stanley. 793 sq. μέτρον, δὸς o0v . . ἰδεῖν (vv) Feder. δός ot 
σωζόμενον . . ἰδεῖν γάπεδον EHeydenreich, δὸς ἂν σωζόμενον. 

ἐδεῖν γάπεδον Rueter. 798sqq. μέτρον. τότ᾽ ἂν (vel τέταν) 

σωζόμενον ῥυϑμὸν τοῦτ᾽ ἰδεῖν δάπεδον. ἀνομένων πημάτων ὄρεγμα μενον ῥυϑμὸν τ τεδον, ἀνομένων πημάτων ὄρεγμ 
Lachmann, μέτρον" ví" ἂν σωζομένου ῥυϑμὸν τοῦδ᾽, ἴδοιμ᾽ ἔμπεδον 
ἀνόμενον χτέ. Emperius, μέτρον, τινὰ σωζομένου ῥυϑμοῦ τοῦτ᾽ ἐδεῖν 
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διανεχῶν ἀνόμενον xczé. Heimsoeth. 794. τοῦτ᾽ ἴδοε Portus. 
τοῦτ᾽ ἴδοι διὰ πέδον Blomf., διὰ πέδον τοῦτ᾽ ἰδεῖν HL Ahrens, τότε 
δ᾽ ἂν ἴδοι δάπεδον ALudwig, c οὔτ ἴδοι κὰπ πέδον Herwerden. In 

altero scholio λεέίπες τὸ οὕτως et ὃ δὲ νοῦς, οὕτως Paley. 194 sq. 

ἀτρέμα μηδ᾽ ὑπερδραμεῖν δάπεδον ἀγνυμένων ἱμάντων Weil. 798. 

ἀνυμένων HL Ahrens. πημάτων ex schol. Turn., βημάτων τ᾽ (et 793 
xcícov) Enger. 796. ἔσωϑεν δόμων Wellauer. γωμάτων Merkel. 

797. πλουτοπληϑῇῆ Hartung. χομέζετε vel ópft τε olim Herm., ἐνέ- 
ζετε Seidler, ὁπλέζετε olim W. In scholio ἐνοικεῖτε καὶ 0. Coning- 

ton. 198. σώφρονες Merkel. Post 798 lacunam statuit 
Lachmann. 799. (ἀλλ) ἄγετε Klausen. ἄγε Lachmann. πε- 
πραγμένων delet Canter. διαπεπραγμένων Weil. 799 sqq. ἄγετε, 
τῶν πάλαι λύσασϑ᾽ . . δέκαις. (τῶνδε γὰρ ἐνδέκωςΣ πεπραγμένων 

γέρων κτέξ. Paley. 199sq. ἄγετε et αζμα delet A Ludwig. 
800. λύσας Heimsoeth. αἶμα λύσασϑε Naegelsbach, λύσατέ 4" 

αἷμα Merkel δέκαις προσφάτοις Heath. Post 800 lacunam 
indicat Herm. 801. in scholio ἤγαμέμνονος ὃ παλαιὸς Rob., 

verba διὰ τὸν φόνον Aiyíc8ou ad 800 refert Oberdick. 802. τύδε 

καλῶς χτάμενον delebat olim Herm. σὺ δὲ Paley. χαχῶς Merkel. 

χάτω κλύμενον Schoemann. 8092 544. σὺ δ᾽ ἄκου᾽, ὦ μέγα ναίων 

στόμιον γᾶς, ἀνέδην δὸς δόμον ἄνδρ᾽ ἐχπρολιπεῖν καὶ φιλέοις ὄμμασιν 

δρακεῖν ἐκ δνοφερᾶς καλύπτρας (— 185 — 89) Heimsoeth. — 808sqq. 

ναίων Μιδωνεῦ. δὸς ἀνεδεῖν δέμας ἀνδρὸς Merkel. 804. ἀνέδην 

Herm., ἅμ᾽ ἰδεῖν Blomf., ἄνα, δὴν Emperius, ἀναδὺν DBamberger, 

ἀναδῦν ἨΤ, Ahrens, ἐνεδεῖν παρείς, ἀνέχειν Enger. χρατεῖν δόμων 

ἄνδρα Schuetz, ἀνιδεῖν δόμον ἄνδρα Seidler, ἀνιδεῖν δῶμ᾽ ἀν- 
ὃρός Lachmann. ἄνδρα Pearson. ἀνῴμεν δόμου ἄνδρα Schoemann. 

ais ἀνιδεῖν δῶμ᾽ ἀνδρὸς καί νιν ἐλευϑερέως λαμπρῶς τ᾽ ἰδεῖν 

φίλοις κτέ. Lachmann, ἀνιδεῖν δόμον ἀνδρὸς φιλίοις ὄμμασε λαμ- 
πρῶς ἐκ P3» x. Paley, ἀνιδεῖν τότ᾽ ἀνδρὸς δόμον λαμπρόν τ᾽ ἰδεῖν 

νὲν φιλίοις κτξ. ALudwig. 805 delet Schwenk (804 ἀνέδην et 

806 λαμπρῶς τ᾽ scribens). 805sqq. καί wv» :0&v (olim λαμ- 
πρὸν ἰδεῖν) φριλέοις oppo, ex ὀνοφερᾶς καλύπτρας Herm., εὖνεν 

ἐλευϑε epíae ΡΤ ἐδεῖν φιλίως ὄμμα διαὶ δνοφερᾶς (vel φελίοις 

ὄμμασιν ὄμμα διαὶ κτξ.) vel κλεινὸν ἐλευϑερίας àpap ἰδεῖν φιλέοις (φι- 

λίας Conington) ὄμμασιν ἐκ κτξ. Bamberger, χαέ ww ἐλευϑερίως λαμ- 
προῖσιν ἰδεῖν φιλίοις xcé. Enger, χαινὸν ἐλευϑερέας φάος λαμπροῖς ὄμ- 
μασιν xcé. L Kayser, xa£ vt» ἐλευϑερίως πάλαν προσιδεῖν κτέ. Merkel. 
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806. λαμπρῶς τ᾿ ἐδεῖν Turn. 80654ᾳ. λαμπρὸν ἐδεῖν φιλέως ὄμμα 
διαὲ δνοφερᾶς Emperius. 808 — 14 post 801 collocat Lachmann. 
Item (808 — 14. 802 Τ. 785— 89) Hartung. 808— 14 et 796 — 801 

permutat (808 — 14. 802— 7. 796 — 801) Weil. 808. ἐυλλάβοι 
δ᾽ ἂν Lachmann, ξυλλάβοιτο Weil. 809. ἐπιρϑορώτατος olim 

Herm., ἐπιπλοκώτατος olim Schuetz, o5z:opocacoc Burney, φορώ- 
τατος ϑεῶν Dind., ἔπει φορώτατος (et in scholio ἔπεςε ὡς ἀνέμῳ 
εἶπεν: ἀντὲ τοῦ λογεκώτατος) Oberdiek. In scholio ὁδηγεκώτατος 

Paley. 810. οὐριεῖ HL Ahrens, οὐρέσας vel oópeetv. Conington, 
τελῶν Schuetz, ϑέειν Weil. 811. πολλὰ δ᾽ ἀλλοφανῆ Bothe. In 

scholio νῦν ἀνευρήσει Paley. 81lsq. ἄκριτον ἄσκοπον δ᾽ ἔπος 
λέγων olim, postea τὰ δ᾽ ἀλά᾽ ἀμφανεῖ χρήξων. ἄσχοπον . . λέγων 
Herm., πολλὰ μέν, ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγων Seidler, πολλὰ . . χρή- 

ἕξων κρύπτ᾽. οὐκ ἄσχοπον δ᾽ ἔπος λέγω O Mueller, πόλλ᾽ ἄλλα δὲ 
φανεῖ γρηΐζξων κρυπτάδιος, ἄσχοπον . . λέγων Klausen, πολλὰ 
χρήζων χρυπτάδε᾽ κτξ. olim, postea ἀφανὲς ἄσκοπον δ᾽ ἔπος στέ- 
γων (ceteris deletis) Enger, oxóAtoc ἄσκοπον δ᾽ ἔπος λέγων Empe- 
rius, vóytoc (vel δόλιος), ἄσκοπον δ᾽ ἔπος λέγων Bamberger, πολέα 
δ᾽ ἐν ἀφανεῖ φανερὰ κρύψεται γρήξζων, ἄσχοπον κτέὲ. Weil, πολέα 
δ᾽ ἀμφανεῖ 9 —- — | χρήζξων, ἄσκοπον κτέ. Dind., πολέα δ᾽ 4Aloc 

ἄλλ᾽ ἃ χρὴ ζόφῳ κρύπτων κτξ. Schoemann. 811sqq. πολέα δ᾽ 
ἀμφανεῖ γροΐζξων χρυπτάδι᾽ * ἄσχοπον δ᾽ ἔπος νύχτα χτέ. Merkel. 
Praeter πολλὰ. . χρυπτὰ delet νύκτα ALudwig. 819. xpbgtoc 
Franz. Scholia sie scribit: τὸν EouZv δέ φησιν" ἄλογος γάρ ἐστιν. 
— ἀδιάσκοπός ἐστιν ὃ λόγος. — Οτουτέστιν ὃ “Βρμῆς. — ὁμοίως 

ἀδιάγνωστός ἐστι: νύχτα γὰρ καὶ ἡμέραν σκότον κτέξ. Paley. 818. 
γυκτὸς προὐμμάτων vel νύχτ᾽ ἀντ᾽ ὀμμάτων vel νύκτα πρόσϑ᾽ Qp- 
μάτων (et 800 αἷμα λύσασϑε προσφάτοις δέκαις) Bamberger, vóx- 

τερον προὐμμάτων Emperius. νύχτα πρόσϑ᾽ ὀμμάτων σκότον ϑ᾽ 

ἕσε: Weil, νύχτα πρόσϑ᾽ ὀμμάτων καὶ βαϑὺν σκότον φέρων Schoe- 

mann. φέρεις olim Herm., φέροε Hartung. 814. ps9" ἡμέραν 
Emperius. δ᾽ omittit b. δ᾽ αὖ ϑὲς ἐμφανὲς τέρας Metzger. ἐμ- 
φανέστερον olim Herm. 815 — 28 post 829 — 36 collocat Enger. 

815. xal τότ᾽ ἤδη, τότε πλοῦτον (olooysv) Herm., ᾷδετ᾽ ἤδη nov 
οὖν Grotefend, καὶ τότ᾽, εἰ δή ποτ᾽ οὖν Enger. ἤδη πολὺν (vel πά- 
Àw) Blomf., δὴ πουλὺν Lachmann, ἤδη κλυτὸν Bamberger, ἤδη δὲ- 
πλοῦν Emperius, ἤδη πλάνον HL Ahrens, ἤδη πόνον Dind., δήπου 
τὸν longh, ἤδη πλατὺν anonymus, ἤδη κτύπον (vel χορὸν) olim Paley, 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 16 
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ἤδη λιτὸν olim W., ἤδη πόρον Metzger. In altero scholio γοήτων 
νόμον Pauw. 815sqq. xal τότε δὴ πόλει τάδε λυτήριον ϑῆλων 
οὐριοστάταν νόμον μεϑήσομεν ὁμοῦ χρεχτὸν γοητῶν πλοῦτον δωμά- 

των: κέρδος ἀέξεται τόδε ἐμὸν ἐμόν: ἄτα κτέξ. Klausen, xa τότ᾽ 
ἤδη τότ᾽ ὀλολυγμὸν πολύν, δειμάτων λυτήριον, ϑήσομεν χοροστάταν 
ἅμα τε χρεχτὸν νόμον x-é. Hartung, καὶ τότ᾽ ἤδη πότμοιν δωμάτων 
λυτηρίοιν ϑῆλυν οὐριοστάταν οὐδὲ χρεχτὸν γοατῶν νόμον ἔϑ᾽ ἥσομεν 
πόλει. ἢ τάδ᾽ εὖ σχόντ᾽ ἐμὸν κέρδος λελέξεται τόδ᾽, ἄτα δ᾽ ἀπέστα 
φίλων Weil, καὶ τόδ᾽ ἤδη τριπλοῦν δωμάτων λυτήριον ϑηλύνουν ϑυ- 

ροστάταν ῥομβόκρεχτον γοήτων νόμον μεϑήσομεν" nóÀet . . αὔξεται 
τότ᾽. ἄτα κτέ. Heimsoeth, xai τότ᾽ éx δυσλύτων δειμάτων λυτήριον 
ϑῆλυν ἡριοστάταν κτὲ. Merkel, xa? τότ᾽ ἤδη πολὺν πλοῦτον ἀντεδώσομεν 
δωμάτων λυτήριον ϑῆλυν οὐριοστάταις κτέξ. Paley. 817. ϑηλέων ϑυ- 

ροστάταν H L Ahrens, fort. ϑηλύϑρουν χοροστάταν. εἰριοστάταν olim 

Schuetz, In scholio o2pío:c σταϑεῖσιν Paley. 818. ϑυμόκρεκτον 
Bamberger, ῥομβόχρεκτον HL Ahrens, xoufóóxosxcov vel potius 
λιγυρόκρεκτον Schoemann, ófóxpexzov Kirchhoff. In scholio o? xai 

ἄδουσι Bothe, oec áóouc: Bamberger, o? ὡς (yuvaixec) douo: 
Paley, χατὰ τὴν πόλιν Heimsoeth. 818sq. (ὁμοῦ δὲ χρεκτὸν 

γοητῶν “(γοατῶν) νόμον μεϑήσομεν Blomfield, qui olim γοήτων ex 
βοητόν, quod glossema fuerit vocabuli χρεχτόν, corruptum esse su- 

spicatus erat). ὁμοῦ χροτητὸν νόμον ϑήσομεν Lachmann, ὅμοῦ 
χρεχτῶν (χρεχτῶν Turn.) βοάταν νόμον μεϑήσομεν Bothe, ἅμα δὲ 
χρεχτὸν γοατὰν νόμον ϑήσομεν πόλει Hermann, ὧδε χρεκτὸν νόμον 
ὑμνήσομεν" πόλει IH Ηϑομιηϊαί. γοεδνῶν Grotefend. 818 566. 
αὐλόχρεκτον βοατόν — ἐμὸν ἐμὸν κέρδος αὔξει: τόδ᾽, ἄτα δ᾽ dmo- 
στατεῖ φίλων -- νόμον μεϑήσω ᾽ν πόλει: τᾷδ᾽ ἔτει Enger. 819. 
τίνα μεϑήσω Franz, ἐνήσομεν olim W. 820sq. πόλει: (uiv) 

τάδ᾽ εὖ" ἐμὸν δ᾽. ἐμὸν Franz. τὰ δ᾽ εὖ ἔγοντ᾽ ἐμὸν κέρδος τόδ᾽ 
Herm. εἶτα δ᾽ εὔυμν᾽ ἐμὸν κέρδος δαήσεταε (vel διδάξεται) τόδε 
Merkel. 821. ἐμὸν ἐμὸν δ᾽ ἀέξεται κέρδος, Aca δ᾽ Blomf. 

ἐμῶν ἐμῶν κέρδος Bamberger, σύν τ᾿ ἐμὸν κέρδος Emperius, ἐμὸν 
ὁμοῦ κέρδος Grotefend. 822. ἄτα τ᾿ Naegelsbach. τὸ δὲ gé- 
λων ἄτα ἀποστατεῖ HL Ahrens. ἄτα δ᾽ ἀποστάς Merkel. ἀποστα- 
τεὶ {μοῦ φίλων Franz. 823. ϑαρσεῖς Pauw. 823sqq. ὃ 
δὲ ϑαρσῶν .. ἐπαὔσειε ϑροούσᾳ »à B céxvov« »zaTpóc«, περαένων 

x:é. M Schmidt. 825sqq. ἐπαΐῖσας et ϑροοῦσαν olim Schuetz. 
ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν ϑροούσᾳ τέκνον πρός σε, πέραιν᾽ ἐπίμομφον 
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ἄταν Seidler, ἐπαὔσας πατρὸς ἔργῳ πατρὸς αὐδὰν (deletis verbis 
ϑροούσᾳ . . τέκνον) Butler, ἐπαῦσας πατρὸς ὀργὰν . . πέραιν᾽ οὐκ 
ἐπέμομφον ἄταν Blomf., ἐπαΐσας τε ϑροοῦσαν πρὸς σέ, τέκνον, πα- 
τρὸς περαένειν ἐπέμομφον ἄταν (olim ἐπαῦὔσας ϑροούσᾳ πρός σε τέκ- 
γον, πατρὸς αὐδᾷ, πέρανον ἐπέμομφον ἄταν) Herm., ézabcag τὰν 
ϑροοῦσαν πρός σε, τέχνον, πατρὸς αὐδὰν πέρανον ἀνεπέμομφον ἄταν 
Lachmann, ἐπαῦσας πατρὸς αὐδὰν ϑροούσᾳ τέκνον περαίνων ἐπέμομ- 
φον ἄταν Schwenk, ἐπαὕσαις, ματρὸς ἔργῳ ϑροούσας χτέ. Grote- 

fend, ἐπαὔσας πατρὸς αὐδὰν ϑροούσᾳ τέκνον πέραιν᾽ οὐκ ἐπέμομφον 
ἄταν BDamberger, ἐπαὕσας πατρὸς αὐδὰν πρός σε »véxvoy« ϑρούσᾳ 
πέραιν᾽ Hartung, ἐπαῦσας πατρὸς ὀργάν σε ϑροούσᾳ »τέχνον ἐμόναε, 

πατρὸς περαίνων ἐπέμομφον αὐδάν Weil, ἐπαῦσας ποτὶ, τέχνον, 
σὲ ϑροούσᾳ πατρὸς αὐδάν, δίκας πέραιν᾽ οὐκ ἐπῴομφον ἄταν 
Heimsoeth, ἐπαὔσας πατρὸς αὐδὰν » e » — e — περαΐνοις ἐπέμομφον 
ἄταν ALudwig, ἐπαῦσας πατρὸς αὐδάν, ϑροούσᾳ τέκνον περαίνων 
τ᾽ ἐπίμομφον ἄταν Davies, ἐπαὔσας »πατραλοία«κ ϑρεομένᾳ »τέκχ- 
voy« χτέ. Iw Mueller, ἐπαΐύσας πατρὸς αὐδὰν ϑρεομένᾳ τέκνον πε- 
ραίνων οὐχ €. ἄταν LSchmidt, ἐπαῦσας πατρὸς ἄταν σε ϑροούσᾳ 
»παξ τέχνονκ πατρὸς περαίνων ἐπέμομφον αὐδάν olim W., ἐπαῦσας 
ϑροούσᾳ (ΞΞ ϑροεούσᾳ) »τέκνον si por πατρὸς αὐδὰν σὺ περαένειν 

πανάμομφον ἄταν Schoemann. Scholiasta aut εὐκὼ pro ἔργων aut 
σκιάν pro αὐδάν legisse videtur Paleio. 826sq. ϑροεούσᾳ 

GOWSchneider. ϑροεούσᾳ πρὸς 8 Merkel. 827. πατρὸς αὐδᾷ 
Pearson, ματρὸς αὐδὰν Stanley, ματρὸς αὐδᾷ (et antea πατρὸς 
ἔργον) Heath. 828. πέραιν᾽ ἀνεπέμομφον φάτιν Schuetz. αἶσαν 
Bothe. 829. Περσέως ἐν Grotefend. 830. χραδέαν Har- 
tung. χαρδέαν κατασχέϑων vel (saiot) χκαρδέαν σχέϑων Blomf., 
(0080) καρδίαν σχεϑὼν Franz, καρδέαν ἀνασχεϑών Grotefend, xap- 
δίαν {τότεΣ oysbov Enger. 830sqq. καρδέᾳ τε νοῦν σχεϑὼν 
τοῖς ὑπὸ γϑονὸς φίλοις δέκας ἄνωϑεν προπράσσων ἔχτυϑεν φοινέαν 

χτέ. ALudwig, καρδίαν ἀνασχεϑὼν τοῖς 9 . . φίλοις τοῖς τ᾽ ἄνω- 
Bev προπράσσων χάριν γερὸς λυγράν, ἔσω δόμων φόνιον ἄταν τι- 
ϑεὶς, τὸν αἴτιον δ᾽ ἐξαπολλύων μόρῳ Heimsoeth. 831. φέλοισι 
Porson. φφέλοςΣ qoe Seidler, φέλοις (suppázs)) HL Ahrens. 
832. τοῖς τ᾿ ἄνω mpónpaco! ἐών Herm. προπράσσοις Boissonade, 
πρόπραξον Enger. 89254. τοῖσέ v&' . . χάριτας ὀργᾶς λυπράς 
Schuetz. πρόπρασσ᾽ ἴσον γρέος ἨΤ, Ahrens, προπράσσων (ópo0) 
χάριτος ἀργὰς λυγράς Franz, πρὸς χάριν πρᾶξον ὀργὰς λάϑρας 

16* 
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IHH Schmidt. 839sqq. τοῖς ἄνωϑέν τε πράσσων δίκαν. ydpw 
τε σᾶς τροφᾶς λυγρᾶς, ἔνδοϑεν φοινέαν πάλαν τέϑει πρὸς τὸν αἴτιον 

μόρου Emperius, τοῖς τ΄ ἄνωϑεν πρόπρασσ᾽ ὧν χάρις" ὀργαῖς λυ- 
γραῖσέ c' ἔνδοϑεν φοινέαν πάλαν ϑὲς, ὀλλὺς τὸν αἴτιον μόρου Bam- 

berger, τοῖς τ᾿ ἄνωθεν πρᾶσσε πρὸς γάριτας ὀργὰς λυγράς, τοῖς 

ἔνδοϑεν . . τιϑείς, ἐξαπολλὺς τὸν αἴτεον μόρου Hartung. 833. 

χάριτας inl Digoti. γάριτας ὀργᾶς λυγρᾶς vel χάριτας, ὀργᾶς λύτρα 

Blomf, χάριτας ἐργάνας λυγρᾶς Weil, γάριν, lopyoDc λυγρᾶς Kirch- 
hoff. 833sqq. ἔγ᾽ ἄρκος ὀργάσας. ἐν δ᾽ ὄϑη φοινέαν ἄταν ct- ρ ΡΥ , 2762 

ϑεὶς τὸν ἀντίον δέξαι: παλεύσας μόρον Merkel. 834. τοῖς (vel 
i 

τοῖς δ᾽ ἔνδοϑεν Blomf. τοῖς ἔνδοϑεν (zapruévowr) IH H Schmidt. 
ἔνδοϑέν τε Schoemann. Scholium ἐν τῇ φυχῇ ad 829 refert Heim- 
soeth. In altero scholio καταβάλλων Abresch. 834sqq. £v3o- 
ϑὲν {σὺν φοινίαν τὰν ἀπάταν τιϑείς, τὸν αὐτὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐξαπολλὺς 

μόρον Franz. 835. φοινέαν ἄγαν O Mueller, φοινέαν ἅγαν Herm., 
φοινέαν σφαγὰν Enger, φοινέαν μάχαν Naegelsbach. τέϑεςε Heath, 

scholiasta ἑεὶς legisse videtur Hartungio, δόμοις Paleio. 835 sq. 

τέϑε: et ἐξαπόλλυ OMueller. φροινὸν ἅπαν τιϑείς, τὸν ἴδιον δ᾽ ἐξα- 

ποδὺς μόρον HL Ahrens. τέϑει, ἐξαπολλὺς τὸν αἴτιον μόρου Davies. 

Post 836 versum intercidisse putat Herm. (αὐτάν τε τὰν εἰργασ- 
μέναν vel αὐτάν τε τὰν φονεύτριαν supplet Schoemann, ξύμμαχον 
κάλει δέκην Paley). 837. ὑπ᾿ ἀγγέλου Blomf. Post 899 
lacunam (δόμοισι τοῖσδέ γ᾽. ἱππικὸν ναυάγιον, μόρον δ᾽ κτξ.) statuit 

anonymus (H.). 840. μόρον τ᾽ et ἀμφαΐνειν δόμοις Boissonade. 
ἂν φέρειν Turnebus, αὖ φέρειν Blomfield. δόμῳ Bothe. 840 sq. 

ἀμφῆρες φόνου γένοιτ᾽... αἱματοσταγὲς δόμῳ olim Bothe. δόμῳ 
αἱματοσταγεῖ Hartung. 841. δειματοσταγὲς φόβῳ Pauw, 

δείματος τελεσφόρον anonymus (H.), δημεοστυγεῖ φόνῳ Schoemann, 
αἱματοσταγεῖ φόνῳ R Menzel. 841 54. scholia sic disponit Pa- 
ley: φόνῳ: τῷ τοῦ Ἀγαμέμνονος, οὐ . . ἀειμνήστῳ. — τεϑηγμένῳ: 
ὡς Éni μαχαίρας. — αἱματούμενοι λόγοι: ἐν γὰρ. . στήϑη. 842. 
χαὶ πεπηγμένῳ HLAhrens, xa) δεδαιγμένῳ Heimsoeth. In scholio 

ὡς ἀπὸ vel ὑπὸ μαχαέρας, nisi schol. in suo libro δεδειγμένῳ in- 
venerit, Abresch, verba ἐν y&o . . στήϑη ad 841 refert Oberdick. 

Post 849 versum intercidisse putat Weil. 843. πῶς ταῦτ᾽: 

Heath. ἀληϑῆῇ κοὺ φλέοντα Pauw, ἀληθῶς οὐ βλέποντα olim Bothe, 
ἀληϑῇ ᾿γὼ βλέποντα ALudwig. 844. 7 Bourdelot. δειματου- 
μένων Stanley. 846. δηλῶσαι: σαφῶς Hartung. 847. ἤκουσ᾽, 
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ἄμεινον πυνϑάνου Wiel. 848sq. σϑένος τοσαῦτ᾽ ὅσ᾽ (vel ὡς) 

αὐτὸν .. πάρα Wiel. 849. ὡς αὐτὸν αὐτῶν ἀνδρα πεύϑεσϑαι πάρα 
repudians, conicit ὡς αὐτὸν ἀνδρῶν ἄνδρα m. πάρα vel potius ὡς 
ἀνδρὸς αὐτὸν ἄνδρα π. πάρα Pauw, ὡς αὐτὸς αὐτῶν ἄντα πεύϑεσϑαι 
πέρε Abresch, ὡς αὐτὸς αὐτῶν ἄνδρα πεύϑεσϑαι παρεῖ olim Herm., 

ὅσ᾽ αὐτὸς αὐτῶν ἄνδρα πεύϑεσϑαι πάρα Emperius. 853. οὔτοι 
τε φρένα Erfurdt. φρένα κλέφει:ς ἂν Heath, gos» ἂν κλέφει᾽ ἂν 
Monk. 856. ὑπὲρ εὐνοίας Hartung. 859. zoGpat χκοπάνων 
Hartung. 860. Ayapeuvovíov eicit, aequabilitatem systematum 

(31/3. 81,2 3. 3) efficiens, RiKlotz. 863. δαΐδων Pearson, λαῶν 

HLAhrens. ἀρχάς ye Heath. ἀρχαῖς τε πολισσονόμοις Porson. 

864. {πλοῦτόν τε δόμων; ἕξει Herm. πατρῷον olim Herm. ὄλβον 

τε μέγαν Hartung. 865. ἐφέδροις Madvig. 866. ϑωσὶν 
᾿θρέστης Heath, ᾿χγϑροῖσιν Üp£ozzc Hartung, ὅᾷος Ὀρέστης Durgard. 
868. à ξ ὀτοτοτοτοῖ (v. dochm.) Herm. ἐὴ ξὴ, ὀτοτοτοῖ voco! Dind. 
869. μάλ᾽ ἔα vel μάλ᾽ αὖϑις Burney. 869sq. πάλα πῶς .. 
δόμοισιν; Wilamowitz. 870. κέκαρται G ΟὟΥ Schneider. 872. 
áva£ctot Blomfield. 8774. οἴμοι, μάλ᾽ οἴμοι Canter, οὔ μοί pot, οἴμοι 

Hartung. τετυμμένου Weil, τετρωμένου Wiel, ᾿ξερϑαρμένου vel ᾽ξεερ- 
γασμένου Heimsoeth. 875. προφϑέγμασιν Wieseler. 878. 
μοχλοὺς Auratus (tum etiam legendum fore γυναιίκεέων πυλῶν mo- 
nuit Butler) ὑἡβῶντός γε Blomfeld. 879. οὐχ ὡς δ᾽ ἀρήξαε 
olim Herm., οὕπως δ᾽ ἀρῆξαε Blomf., οὖχ ὡς δ᾽ ἀρήξε: Wordsworth. 
881. ποῦ Elmsley. 882. ἔοικεν αὐτῆς νῦν Butler. &zi ξυροῦ πέ- 

pas Bamberger, ἐπὲ ξυροῦ βεβὼς Martin, ἐπὲ ξυροῦ σταϑεὶς L Kay- 
ser, ez? ξυροῦ πέλων olim Weil, ἐπεξήνῳ τέλος anonymus. αὖ τῆσδε 
συζύγου πέλας Weil. 882sq. delet H Wolf. Choro tribuit Stan- 
ley, choro adsignatos post 890 collocat Firnhaber. 883. δέώκης 

Herm. 885. scholiastam λόγῳ interpretari opinatur Paley. 
887. ὥσπερ οὃς olim Porson. 888. dvópoOp7-e Karsten. 891]. 
σὲ μὲν vel σέ τοι Blomf. 898. δύο λέγωσιν (vulgabatur δὲ- 
λέγωσιν) Abresch. 899. ποῦ δῆτα Turn. ποῦ δή, τάλαν, τὰ 

Auratus, ποῦ δὲ τὰ παλαιὰ Durges, ποῦ δῆτά cot τὰ Blomf., ποῦ 
δὴ τὰ δεινὰ Gent, ποῦ δὴ τὸ λοιπὸν A Nauck. 899sq. τὰ λαμ- 
πρὰ olim, postea ποῦ δὴ τὰ λοιπὰ... πυϑόχρῃστ᾽; ἄπιστα δ᾽ Weil. 

901. μὴ ϑεῶν Burges. In scholio πλέον ἄγε Abresch. 902. 

παραινέσαι καλῶς Porson, παρήνεσας καλῶς Herm. 903. παρ᾽ 

αὐτὸν Herwerden. In scholio πιϑανῶς δέ, xoi fva xcé. Bothe. 
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905. τῷ xoi ϑανοῦσα Heimsoeth. 905. 906 fortasse delendi. 
909. zavarzía Bothe. 910. οῖρα πορσύνει repudiat Iongh. 
913. οὔτοι ἀπέριφα δοῦσά σ᾽ εἰς δορυξένου Hartung. ἀπέρριφ᾽, ἐς 
δ᾽ ἐμοὺς δορυξένους Weidner. 914. αἰχῶς (olim ἀδέκως) Bothe. 

917. μὴ delet Herm. μάλλ᾽ scribit Dind. 918. in scholio ἀν- 
ópa . . οὖσα ἑτέρῳ συγκοιμωμένη Paley. (919sq. expellit Au- 
ratus). 925. in scholio ἤγουν πρὸς ἄνδρα νήπιον Blomf, zapo:- 
μέαν εἶναί φασι Ταὐτὸ χτέ. (ut tetrameter sit) Paley. Videtur po- 
tius principio fuisse ταὐτὸν γάρ ἐστι πρὸς | τύμβον . . νήπιον. 

926. τόνδε σ᾽ ὥρισεν Pauw, τόνδ᾽ ὁρίζει cot Arnaldus, τόνδε σ᾽ 
οὐρέζει Blomfield, τόνδε σοι ῥιζοῖ ἨΤ, Ahrens, τόνδε σοι κτίζει 

Iongh. 927. ὄφιν γ᾽ Pauw. ἐϑρεφάμην ὄφιν olim Porson. 
928 Clytaemestrae continuat Hartung. Post 928 supplet 5g' 
οὗ παϑεῖν ὅ v οὐ γρεών, μέλλω παϑεῖν; Lindau. 929. χκανοῦσ᾽ 
margo Ásk., ἔχανές γ᾽ vel ἔκανες vel χανοῦσ᾽ Pauw, χἄνεις vel 
xaívstc Bothe, χτανοῦσ᾽ Heimsoeth. ἔχανες τὸν o) olim Herm., 

»ν e -" » 0 2 - Y x M ΝΜ , 

κάχανες ὃν HL Ahrens. χανοῦσ᾽ ὃν οὐ χρῆν καὶ σὺ μὴ χρεὼν πάϑε 
Martin, ἔχανες ὃν οὐ χρῆν τλῆϑε καὶ τὸ μὴ χρεών ANauck. 990. 
τήνδε longh. In scholio fort. συγγνωμόνως. 931. (ἐπήγγισεν 

Hartung). 932. ὅμως αἰτούμεϑα Musgravius, ὁμῶς ἀρώμεϑα 
olim Herm. 934. varias carminis dispositiones v. apud Her- 

mannum. 941 - 944 — 958 (inde a μέγα) — 962 statuit lacuna post 

962 indicata HL Ahrens, ut stropharum ordo esset hic: α΄ β΄ α΄ 

Y β' γ΄. Hemichoris carmen ita distribuit Rossbach, ut 4 934 
— 85, B 936 —40, totus chorus 941— 44, 4 952 — 55 ete. canat. 

934. δίκᾳ Blomf. 937. δίπους λέων Stanley. 938. ἔλαχε δὴ 
τὸ πᾶν Schuetz, cui scholiasta ἤλασε δ᾽ εἰς τέλος vel ἤλασε δ᾽ εἰς 
ἀγῶν᾽ legisse videtur, ἔλασε δεσπόταν Burges, ἔλαχε δ᾽ ἐς τὸ πᾶν 

Herm., ἔλακε δ᾽ εὖ τὸ πᾶν Bamberger, ἔλακε δ᾽ ἐς ῥοπὰν Grotefend, 
ἔλαχε δ᾽ εὖ τὸ πᾶν Meineke. δ᾽ ἐς τροπὰν ΗΙ, Ahrens, δ᾽ ἐς χαμ- 
πὰν Hartung, ἐς τὸ τέρμ᾽ Todt. ἔδικε δ᾽ ἐς τροπὰν Verral. 999. 
Πυϑόχρηστος Butler, πυϑοχρήστοις Heimsoeth. 940. ἐν φρα- 
δαῖσιν Porson, ἐκ φραδαῖσιν Meineke. 941. ὦ Herm. 941-- 
944 ut ephymnium etiam alteri stropharum pari adicit Verrall. 
942. ἀναφυγᾶς Stanley. χαχῶν τε χοϊχοτριβᾶς Heimsoeth. In 
scholio ὡς φυγόντων Viet. ὡς τῶν ἐνοικούντων φυγόντων Paley. 
943. ὑπαὶ δυοῖν (λύσιν μιαστόροιν Herm., ὑπὸ μεαστόροιν Grotefend. 
Post 943 lacunam statuit Canter. 944. {τ᾿ ἔχλυσιν) δυσοίστου 
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τύχας Hartung. 9485. ἔμελε olim W. ᾧ μέλει Auratus, ᾧ ἔμελεν 
Heath. 946. 9oAtógpov'Eopác HL Ahrens, δολιόφρων ἅτα Heim- 
soeth. In scholio (δόλῳ ἔμολεν Paley. 947. (δὲ μαχαίρας Aura- 

tus). δὴ μάχᾳ Porson, 07 μάχας Blomf. δορὸς pro γερὸς Hartung. 
&ótxe δ᾽... ἐτήτυμος Verrall. In scholio zapz» Paley. ^ 951. πνέου- 
σαν ἐχϑροῖς Auratus. 952. τάνπερ Heath. — 959.sqq. τάνπερ ὃ /o- 
ξίας ὃ Παρνάσιος μέγαν ἔχων μυχὸν γϑονὸς, ἐπαξίως δόλια βλαπτομέ- 

ναν χρονισϑεῖσαν ἐποέχεταε olim Herm., τᾷπερ ὃ “Ποξίας μέγαν .. χϑο- 
νὸς ἐπ᾿ ὀμφαλῷ πρὸς δολίαν δόλοις ἄξε βλαπτομέναν γρονισϑεῖσά 

γ᾽ ἐποίγχεται Schuetz, c&vzep . . ἔγων ὄχϑον, βλαπτομέναν, δόλων 
ἀξίοις δόλοις γρονισϑεῖσαν ἐπείγεται olim, postea τάνπερ ὃ μέγαν 
ἔχων ἐπ᾿ ὄχϑῃ μυχόν, ὃ Παρνάσιος, βλαπτομέναν ἄξειν ἄδολος ἄδο- 

λον ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποέχεταε Bothe, τᾷπερ δ᾽. . Παρνασίας .. χϑὸ- 
νὸς ἐπ᾿ ὀφρύες ξύν᾽ ἀδόλως δολίαν βλάβαν ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποέχεταει 

HL Ahrens, c&vzep . . ὃ Παρνασίας . . γϑονός, ἐπορϑέαξων ἀδόλως 

δολίαν xcé. Paley, τάνπερ ὁ “οξίας, ὃ Παρνασίῳ . . γϑονὸς ἐπ᾽ 

ὄχϑῳ, à$' ἀδόλως δολίαν, βλαπτομέναν γρονισϑεῖσαν ἐπ᾽ οἰχέταις 
Verrall. 953sqq. χϑονὸς ἐπ᾽ ἐχϑροξένοις (y 9ovóc, ἐχϑροξέναν 

Scholefield) δόλοισιν δόλια βλαπτομέναν γρονισϑεῖσαν ἐποέχετα: olim, 
postea γϑονός, (ó Πόϑιος μεσομφάλοις ϑεὸς παρ᾽ ἐσχάραις --- quae 
adfert Marius Plotius p. 2645 -- πιφαύσκων ἔφαν, post quae maio- 
rem lacunam significat, ἃ δόλιά σε δολίαν βλαπτομένα χρονισϑεῖσαν 

ἐποίχεταει Herm., γϑονὸς ἐπόχϑιον, ἄξειν ἐν ἀδόλοις δόλοις κτέ. 

Klausen, χϑονὸς ἐπῴχετ᾽, ἦν ἄξιον οὐρανοῦχον ἀρχὰν σέβειν (cete- 
ris deletis) Grotefend, γϑονὸς ἀπέφϑεγξεν- τὰν δολίαν, δόλῳ βλα- 
πτομέναν, γρονισϑεῖσαν ἐποέχεται Hartung, γϑονὸς ἐπορϑιᾷ, ξὺν ἀδό- 
λοις δόλοις βλαπτομέναν πάλαι δέκαν ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποέχεται Weil, 

χϑονὸς ἐπωρϑέαξεν (vel ἐπεϑρέαξεν) δολέως δόλον χκτέ. Meineke, 

χϑονὸς ἐπορϑέαξεν ἀδόλοις δόλοις Rossbach. γϑονὸς ἐπορϑέαξεν 

ἀδόλοις δόλοις, δολιόρφρων βλάβα μένει μέν, γρονισϑεῖσα δ᾽ ἐποέχε- 

ται. χρανεῖται δέ, πῶς τὸ ϑεῖον πάρα ὑπουργεῖν κακοῖς Metzger. 

954. ἄσεν Portus, χκλάγξεν Oberdick. οὐκ ἀδόλως δολίαν Franz, 
ἀϊδνῶς δολέας longh. 954sq. ἄξενα τὴν δόλοις βλαπτομέναν 
χρόνοις (vel γρόνῳ) ϑεῖσαν ἐποίγεται Naegelsbach, dos δόλῳ δόλον 
βλάβαν τ᾽ ἐγχρονισϑεῖσαν ἐποέχεταε Heimsoeth. 955. ἐν γρό- 
νοις ϑεῖος ἀνὴρ ἐποίχγεται Boissonade. τίσας pro ϑεῖσαν Stanley. 

956. χρατεῖ δέ πως Portus, χρατεῖ τέ πως Grotius. κρατεῖ vot τὸ 
ϑεῖον Bothe. χρατείτω δέ πως (vel δ᾽ ἔπος) τὸ ϑεῖον παρὰ τό μ᾽ 
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olim, postea χρατεέτω δ᾽ ἔπος τὸ ϑεῖον. τὸ μή μ᾽ Herm., κρατεῖται 
πῶς τὸ ϑεῖον κτέξ. Schwenk, χρατεῖταε δέ πως τὸ ϑεῖον παραύϑ᾽ 

O Mueller, χρατεῖται τέως τὰ ϑεῶν πρωτὰ μὴ Lindau, παραχρατεῖ 

τέ πως τὸ ϑεῖον τὸ μὴ Bamberger, χρατεῖ πως τὸ ϑεῖον παρὰ τὸ 
μὴ HLAhrens, χρατεῖ πως τὸ ϑεῖον αὖ παρὰ τὸ μὴ Franz, χρα- 
τεῖται γὰρ οὔπως τὸ ϑεῖον { βροτοῖς)" πάρα (πάρα Hartung) τὸ μὴ 

{πέρα p^) Weil, χρατεῖ δ᾽ ἀεέ γέ πως τὸ ϑεῖον. πάρα τὸ μὴ Ross- 
bach, xéxoawcaí v! ἔπος τὸ ϑεῖον τὸ μή μ᾽ Heimsoeth, χρῥατεῖται 

χαλῶς τὸ ϑεῖον τὸ μὴ Paley, χρατεῖται δέ πως τὸ ϑεῖον τὸ μὴ Da- 
vies, fort. κρατεῖταε δὲ πῶς τὸ μῆδος ϑεῶν. In scholio συλλαμβά- 

vec Paley. 956sqq. παρὰ τὸ μὴ ὑπουργεῖν ex interpretatione 

repetit Butler. χρατεῖται.. καχοῖς delet ALudwig. 958. a£ 
δ᾽ Herm., ἄξιον Bothe, ἀκμὰ δ᾽ Franz, πρέπον δ᾽ Dind. 959. 

τὸ φῶς Turn. μέγ᾽ ἅτ᾽ Bothe. μέγα δ᾽ ἀφηρέϑην Porson. δεινὸν 
ἀφγρέϑη Heimsoeth. 959sqq. μέγας ἀφαιρεϑεὶς ἅλιος οἴκων 

ἀνάγεται δόμοις, πολὺν ἄγαν γρόνον γαμαιπετὴς ἔκειτ᾽ ἀεΖ Schuetz. 
, E * 

μεγάλ᾽ ἀφηρέϑη φάλια δωμάτων Enger. μεγάλ᾽ ἀφηρέϑη νῦν φάλε᾽ 
οἰκέων: ἄνα γε μὰν δόμοι -- πολὺν. . de( — {δυσοέμου τύχας 

Rossbach. 960. ἅλιον οἴκων Pauw. ὀμμάτων Bamberger, οἷ 
χετῶν Franz. 961sq. ἄναγε μὰν δόμοις, πολὺν... γαμαιπετὴς 
N 

ἔχκειτ᾽ ἀεί Pauw, ἄναγ᾽ ἐμὰν δόμοις (πολὺν . . ἔκειϑ᾽} tdy Elmsley. 

ἄνα ys μάν. δόμοι Blomt., ἄναγε μὰν δόμους Bothe. ἄναγε μάν, 
δόμος . . ἔκεισο δὴ Meineke, ἄνω μὰν δόμοι... γχαμαιπετεῖς κεξ 

μένος Heimsoeth. 961— 66 post 970 ut epodum collocat Har- 

tung. Post 962 lacunam statuit HL Ahrens. 963. παντελῆ 

᾿ς χρόνον ALudwig, παντελὲς γράνος Verrall. γορὸς Elmsley, zoó- 

poc Lafontaine, ὄλβος L Kayser, φόνος Naegelsbach. ἀμείψει χρόνος 

Heimsoeth. 9685q. τάχα δ᾽ ἀλαστόρων χορὸς ἀμείψεται πρόϑυρα 
δωμάτων vel τάχα δὲ παντελὴς χορὸς ἀλαστόρων πρόϑυρ᾽ ἀμείψεται 

Schoemann, 963 sqq. τάχα δὲ παντελὴς ἀμείψει ϑρεομένα χοροὺς 
πρόϑυρα .. πᾶν ῥυῇ. . τύχας δ᾽ εὐπρόσωπα κεῖταε τὸ πᾶν ἰδεῖν 

xai κλύειν Metzger. 964. δωμάτων {στυγέρ᾽ ἐπ᾽ εὐδίαν Weil. 

964sq. ὅταν. . ἐλάσῃ delet Verrall. 965. πᾶν ἐλάσῃ μύσος 
Bamberger, μύσος ἅπαν ἐλάσῃ Herm., πᾶν ἐλαϑῇ μύσος Weil. 
965sq. μύσος ἅπαν ἐλαϑῇ καϑαορμοῖς (ceteris deletis) Hartung. 
966. χαϑαρμὸς in 1. Bigoti, καϑαρμοῦ Musgr. χαϑαρμὸς ἄτας ἐλατή- 
ρίος Stanley. ἄταν Rossbach. 967. τάχα Auratus, τύχαε Schuetz, 
τύχη ΒΙοιηΐ. τύχᾳ δ᾽ εὐπροσώπῳ κεῖταε Doissonade, τύχαε δ᾽ εὑ- 
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npocowmnóxotzat Scholefield. τύχας δ᾽ εὐπρόσωπο: κατὰ τὸ πᾶν HL 
Ahrens, τύχα δ᾽ εὐπρόσωπ᾽ ἐπωπᾷ τὸ πᾶν Weil. 96"7sqq. τύχᾳ 
δ᾽ εὐπροσωποχοίτῳ τὸ πᾶν ἰδεῖν κλύειν τ᾿ ἀρϑμέοις μέτοικοι xc&. 

vel potius τύχᾳ δ᾽ εὑπροσωποχοίτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν ϑρεομένοις (vel ϑρευ- 
μένοις) μέτοικοι κτὲ. Herm., τύχαι δ᾽ e0mpóowmo:, (καέτος vel po- 

tius) xa? τοῖς τὸ πᾶν ἰδεῖν ἀκοῦσαΐ τε ϑρεομένοισι μετοίκῳ δόμων 
κτέ. Bothe, τύχαι δ᾽ εὐπροσωπόκοιτοι τὸ πᾶν ἰδεῖν ϑέσμιοι μέτοικοι 

xcé. Bamberger, τύχᾳ δ᾽ εὐπρόσωπος φοιτᾷ τὸ πᾶν (ἐστὶν ἰδεῖν 
ἀκοῦσαΐξ τ᾽ ἐν ϑρεομένοις Grotefend, τύχας τ᾽ εὐπρόσωποέ τ᾽ ἰδεῖν 
ϑρεομένοις τ᾿ ἀκοῦσαι: κτξ. Hartung, τύχα δ᾽ εὐπροσωποχοέτα τὸ 

πᾶν ἰδεῖν πρευμενὴς μηχέτε δώμασιν πέσοι τἄμπαλιν 1, Kayser, τύχα 
δ᾽ . . χοίτᾳ vónate δείν᾽ ἀκοῦσαι ϑρεομένοις longh, τύχᾳ δ᾽ εὐ- 
προσώπῳ χοιμᾶται τὸ πᾶν" τρέομεν ἃς δ᾽ ἰδεῖν ἀκοῦσαί Ü' ὁμῶς 

μέτοικοι: χκτέ. olim Weil, χεῖται τὸ πᾶν (καλῶςΣ ἀχοῦσα: ϑρεομένων, 

τύχᾳ δ᾽ εὐπροσώπῳ μέτοικοι χτξ. Rossbach, τύχαις δ᾽ εὐπροσωπο- 
χκοῖται τὸ πᾶν ἰδεῖν πρευμενεῖς pecoíxotg κτξ. Paley, qui scholiastam 

εὐπροσόπτῳ in libro invenisse putat, τύχας δ᾽ εὐπροσωπόκοιτοι τὸ 

πᾶν ἰδεῖν ϑρευμένοις μετοίκοις κτξ. Heimsoeth, τύχας δ᾽ εὐπροσω- 

πόχοεται τροπὰν ἰδεῖν ϑρεομένοις μετοέκοις κτξ. Verrall, τύχαι δ᾽ 

εὐπροσώπῳ χοΐτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν πρευμενεῖς μετοέκοις κτέ. (olim τύχαι 

δ᾽ εὐπροσώπῳ χοέτᾳ τὸ πᾶν ἰδεῖν ϑρευμένοις μέτοικο: xc&.) Todt, 

ἣν τ᾿ ἀχοῦσαι ϑρεομένοις μετοέχοις κτέξ. Nast. 

968. ἀχκοῦσαξ 9^ ἱεμένοις Stanley. 968sq. χρεωμένοις pécor- 
xot δόμοι A Ludwig. 969. μετ᾽ oixovóuov Musgr., δόμων pe- 

τοέχκοις Schuetz. πεσεῖται Portus. 969 54. post 958 transponit 

Blomf. 970 delet, iteratione ephymnii repudiata, Heimsoeth. 

973. cópzvo: Lafontaine, cóvvo: Grotefend, xs0vo! olim, postea σεμ- 

voi . . σύνϑρονοι Weil, $ovo? Mehler, φέλοι R Menzel, ópóvor Naber. 

, Ὁ ΡΒ 

cCUyGt O  . . t0€ 

t 

zo9^ Stanley. 976. ξυνώμοσαν γὰρ Burgard. ἄϑλιον Schuetz. 
ϑάνατον ἂν δόντες πατρὲ Schoemann, ϑάνατον αἴσχιστον πατρέ Todt, 

ϑάνατον ἀϑρήσειν (vel ἐχπράξειν) πατρός Paley. 976 54. delet 
HScehwarz, eosdem et 985 — 88, 991, 995 — 1002, 1038 — 40, ut 

prima et tertia oratio Orestis totidem versus habeant, eicit H Wolf. 

978. δ᾽ αὐτό Blomf. 979. fort. δεσμὸν (φαΐσχιστον» πατρέ. 
980. πεδῶν Butler. γερσὶ Turn. ξυνωρέδε Iacobs, ξυνωρίδος Herm. 
981. περισταδὸν Paley. 982. ἀνδρῶν Klausen. 984. ἔργ᾽ 

0) τῆς ἐμῆς Burges. 985 1004 delet Dind., 988 --- 88, 991 

— 94, 998 eicit, versibus 995 — 1002 post 980 transpositis, ἃ Lud- 

^ 
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wig. 986. ἐνδέκως φόνον Rhode, εἰκότως μόρον Heimsoeth, 
ἀξίως μόρον Weil. 987. (φέγοι Bothe). λέγω πότμον Heim- 
soeth. φέγω πότμον vel λέγω μόρον Herrmanowski. 988. 
αἰσχυντῆρος ἐχνόμου Canter. 989. ὅτις γ᾽, quod legisse scho- 
liasta videtur Paleio, Pauw. 991. φέλων Enger. 999. τί 
. . δοκεῖ, μύραινά γ᾽ ὅδ᾽ ἔχιδν᾽ ἔφυ FCMatthiae. μύραιν᾽ ἄρ᾽ 
Dindorf, μύραινα δῆτ᾽ Fritzsche. 999.54ᾳ. οὔ pro τε olim, postea 

7 (cum Meinekio) eot δοχεῖ. . σήπειν ϑιγοῦσ᾽ ἂν μᾶλλον, ob δε- 
δηγμένη Hermann, οὔ cot δοχεῖ, μύραιναν ἢ ἔχιδναν φύσιν σήπειν 
ϑιγοῦσαν σώματ᾽, οὐ δεδηγμένα Hartung. 993. σήποι Schuetz. 
ϑέγουσ᾽ ἄνουτον margo Askewi, ϑέγουσ᾽ ἄνουλον Portus, ϑιεγοῦσα 

μᾶλλον Blomfield, ϑιγοῦσαν ἄλλον Klausen, ϑιγοῦσα μοῦνον Martin, 

ϑιγοῦσα δ᾽ ἄλλον Bamberger, ϑιγοῦσ᾽ ἂν ἱκανὸς olim, nune ϑιγοῦσ᾽ 
ὅμαυλον Weil ϑιγοῦσα μᾶλλον ἂν δεδηγμένον Madvig, ϑιγοῦσ᾽ ἂν 
μᾶλλον ἢ δεδηγμένον Paley. μᾶλλον ἢ οὐ δεδηγμένον Schoemann. 
Post 994 lacunam statuit Schwenk. 995 — 1002 post 980 repo- 

nit Scholefield, post 1011 transfert Weil. 995. προσειπὼν ἂν 
τύχοιμ᾽ ἂν εὐστομῶν (οὐκ εὐστομῶν Hartung) HL Ahrens, προσεξ 
ποιμ᾽ ἂν τυχὼν μάλ᾽ εὐστόμως Thiersch. εὐστοχῶν vel εὐστόχως 
Weil. προσειπὼν καὶ τύχοιμ᾽ ἂν εὐστοχῶν Todt. 996. νεχρῷ 
Pauw. 9965sq. post 998 collocat Dobree. 998. ἄρκυν τ᾽ 

Hermann. εἴποις ἐμποδιστῆρας Thiersch. ποδιστῇρας. πέπλον Bam- 
berger, ποδιστῆρας πέδας Weil. Versus suspectus est Schuetzio. 

In scholio τοὺς (éz?) πλέον olim, nunc τοὺς πλησέον Paley. 999. 

τοιοῦτό γ᾽ ἂν Schuetz. 
1000. ἀπαιολήματ᾽ ἀργυροστερῇ Weil. 1001. νομέζξων τῷδέ 

cà» Wellauer, νομέζων τῷδέ γ᾽ ἂν Bamberger. νέμων τοιῷ δὲ Heim- 
soeth. 1002. ἂν αἱρῶν Bamberger. ἀφαιρεῖν πολλὰ . . φρένας 
Paley. πολλά ϑ᾽ óppatvyor Heath. πολλά 9' £oua? ἂν φέροι O Muel- 

ler. ϑέρμ᾽ &vor φρενέ Dindorf. Si emendatione opus esset, scribe- 

rem πόλλ᾽ ἐἰανϑεώ φρένα. χερδαΐίνοε Naber. 1003. τοία δέ μοι 
Abresch. 1004. fort. ex δόμων. 1005. αἴ αἴ μελέων &o- 

yov (acuyepoty Musgr. 1006. διεπράχϑησαν Musgr. 1007. 
ὃ ἢ delet Bothe, a? a? o? a? Wellauer, ἐὴ 8; Paley. δράσαντε δὲ 
Scehuetz, μέμνον δέ τε Hartung. 1008. ἔδρασεν οὖν, ἔδρασε 
Pauw, ἔδρασεν of ἔδρασε Burges. 1009. A4/ío9«w Portus, AZ 
γισϑος  Naber. 1010. κηλὲς Pauw. ξύγχρονος Schoemann. 

1011. eóz/o«ca olim Blomf. 1012. νῦν αὖ τὸν αἰανῇ τ᾽ ἀποι- 
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μώξω μόρον Hartung. αὔτ᾽ ἀναιρῷῶ Bothe. αὖ có0  Schuetz, aó- 
τὸν Herm., ταὐτὸν Blomfield. vov δ᾽ Hermann. παρόν Robortellus, 

πόρον olim Bothe, μόρον Blomf., παϑῶν Bamberger, πάλιν Weil. 
1012. 1018 invertebat olim (πατροχτόνον δ᾽. . τόδε νῦν αὑτὸν 
αἰνῶ) Weil. 1012sqq. πατροχτόνον δ᾽ ὕφασμα... τόδε (1018) 
ἀλγῶν μὲν ἔργα καὶ πάϑος . . πᾶν (1014) νῦν αὑτὸν αἰνῶ, νῦν ἀποι- 

poco παρ᾽ ὧν (1012) ἄξηλα χκτέ. Weil. 1018. προσφέρων Pauw, 
προσφαίνων olim Bothe, Sibta Do Schuetz. 1014. ἀλγεινά 
τ᾽ ἔργα xai πάϑας olim Weil. χλάω μὲν ἔργα Herwerden, ἀλγοῦ- 
μεν ἔργα Schmidt. 1015. ἔγον Stanley. Fort. ἔχων σκχυλεύ- 
paca. 1016. σίντης βιοτὸν Schuetz. 1016sq. ἀσινὴς βίοτον 
διὰ πάντ᾽ ἀτηρὸν Herwerden. 1017. ἔντιμος Bothe, εὔτιμος 
Erfurdt, εὔποτμος Bamberger, ἄκυμος HL Ahrens, εὔϑυμος Herm., 
ἄλυπος Franz, ἰσότιμος Peile, (ἄλυμος Hartung), (ἀμόγητος et) 

ἀϑῷος Weil, fort. ἄνατος (cl Eur. Med. 1357 ἄτιμον, ἀτέμως, ἀνα- 

cel). dpefpas olim Bothe. διὰ πάντ᾽ ἀτέτης παραμείψει Heimsoeth, 
διὰ πάντα τ’ ἀπήμον᾽ ἀμείψει Davies. 1018. ἐσ delebat L Theo- 
bald, αἰαῖ αἰαῖ Weil, 87 ἐὴ Paley. μόχϑων Blomfield, μόχϑους 

Bothe. 1018 3 (réxvov», ἐς μόχϑον δ᾽ | ὃ μὲν αὐτίχ᾽, ὃ δ᾽ 

ζὕστερονΣ ἥξεν (ἦξεν Robortellus) Herm. μοχϑεῖ à δ᾽ ὃ μὲν αὐτέχ᾽, 
ὃ δ᾽ ἑξῆς Hartung, aia? ἔσχεν μόχϑους ὃ μὲν. . ἕξει Enger. 

1019. ἄλλος τάδ᾽ εἰδῇ" τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἷδ᾽ ὅπη τελεῖ olim Herm. ἄλλος 

φανεῖ (ad * οὗ γὰρ oi0 ὅπη τελεῖ Erfurdt, ἀλλ᾽, ὡς ἂν εἰδῆς, τοῦτ᾽ 
ἄρ᾽ οἷδ᾽ ὅποι τελεῖ Blomfield, ἄλλος γ᾽ ἂν εἰδῇ τ᾽" οὐ γὰρ οἱδ᾽ ὅποι 
τελεῖ Bothe, ἄλλως ἂν εἰ δὴ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἱδ᾽ ὅπῃ τελεῖ E AT Ahrens, 
ἄλλος γ᾽ ἂν εἰδῇ, τοῦτ᾽ ἄρ᾽ οἷδ᾽ ὅπῃ τελεῖ Donner, ἄλλοις ὀνείδη 
ταῦτ᾽ ἄρ᾽ oi0' κτέ. Conington. εὖ γὰρ oió' Franz. Scholiastam ὅποι 

interpretari putat Paley. 1020. ἡνιοστρόφος Portus, ἡνεοστροφρῶ 
Stanley, ἡνεοστρόφον olim Schuetz, ἡνεοστροφῶν Weil, ἡνεοστρόφοις 
Weidner. 1021. ἔξω περῶ Wellauer, ἔξω περῶν Martin, ἔξω 
πεσὼν (vel τρέχων) Bamberger, ἔξω τρέω ἨΙ, Ahrens, ἔξω τρέων 
Franz. φέρουσ᾽ ἄφαρ Bothe. 1022. φόνος Pauw. 1022 sq. 
χαρδίᾳ κότος ἄδειν ἕτοιμος, δ᾽ ὑπ. φόβῳ Schuetz, καρδίας κόπῳ 
ᾷδειν ἕτοιμος, τῇδέ τ᾽ ὀρχεῖσϑαι φόβῳ Burges. 1023. νόμῳ 

olim Bamberger, σκότῳ Hartung. 1027. πλεῖσϑ᾽ ὁρέξζομαι Coning- 
ton, ézeotzpítoyo: Hartung. 1029. πράξαντα Portus. 1030. 

παρέντι Turnebus. 1081. τοξῶν γὰρ Wieseler, λόγῳ γὰρ Har- 
tung, τόχων γὰρ. . ἐφέξεται anonymus (H.), στόχῳ γὰρ ALudwig. 
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ῥημάτων Merkel προσϑέξεται Meineke. 1036. αἷμα καινόν 

Stanley. 10363q. ἐφέστιον ἄλλῃ Herm. 1038 post 1039 
collocat sie: xa: μαρεορεξῖν μὲν ὡς (vel xal μαρτυρεῖ λεώς, ὡς) 

ἐπορσύνϑη καχὰ τάδ᾽... λέγω Dlomf. 1038sq. τὰ δ᾽ ἐν γρόνῳ 
μου... χκαταμαρτυρεῖν ὕπως ἐπορσύνϑη κακά Wakefield, τὰ δ᾽ ἐν 
χρόνῳ pot πᾶς ἂν Apysiog λεὼς ἐκμαρτυροῖ μὲν oig ἐπορσύνϑη κακά 
vel xai μαρτυροῖ μοι πᾶς ἂν Apysiog λεὼς τάδ᾽ ἐν χρόνῳ μὲν οἷς 
ἐπ. xaxá MScehmidt, τάδ᾽ à» . . καὶ μαρτυρεῖν μὲν ot ἐπορσύνϑη 

xaxá Heimsoeth. 1099. καμμαρτυρεῖν Bothe. xoi μαρτυρεῖν 
μοι: πῶς ἐπορσύνϑη κακά Stanley, καὶ μαρτυρεῖν μοι δ᾽ ὡς ἐπορ- 

σύνϑη xaxá Abresch, ξυμμαρτυρεῖν μέλε᾽ ὅσ᾽ ἐπορσύνϑη xaxd 
Schuetz, προσμαρτυρεῖν pot πῶς ἐπορσύνϑη καχά Butler, ἐχκμαρ- 

τυρεῖν y μέλε᾽ ἐπορσύνϑη κακά Herm., xat! μαρτυρεῖν po: μὲν ὅσ᾽ 
ἐπορσύνϑη κακὰ Klausen, {χοινῇ κομέζεινΣ ὡς ἐπορσύνϑη κακὰ καὶ 
μαρτυρεῖν po: ζδυσμόρῳ πεφυχκότο Franz, συμμαρτυρεῖν μὲν ὡς 

ἐπορσύνϑη xaxá Todt, xa! μαρτυρεῖν ὡς μέλε᾽ ἐπορσύνϑη xaxá 

Davies, fort. xa! μαρτυρεῖν ὡς τόνδε σὺν δίκη μόρον μητρὸς μετῆλ- 

ϑον, xal συναέρεσϑα: xaxd. 1040. ἐγῴδ᾽ Iacobs, φεύγω δ᾽ cl. 
Ag. 1281 Weil. ἀλήτης εἶμε γῆς Dobree. ἀποξενῶ Bothe. ἀλήτης 
γῆς ἀποξενώσομα:ι Hartung. 1041. (λίπω Iongh). Post hunc v. 

lacunam statuit Hermann. »Videtur esse vel lacuna vel aposiopesis 

vel error in voce λιπώνά Boissonade. 1042. εὖ Le πράξας 
2 

Portus, εὖ τ’ ἔπραξας Heath. ἐπεῤ ζευχϑῶ Scaliger, ἐπεζεύ pn Franz, 
ἐπιζεύξης Paley. 1042sq. εὖ ys πράξας μήτ᾽ . . μήτ᾽ Porson. 
10483. φήμαις πονηραῖς Auratus, φήμᾳ πονηρᾷ Stanley. 1044. 
Ἀργείαν Porson. 1046. ἀᾶ ἀᾶ. «ai γυναῖκες Meineke, dà, γυ- 
ναῖχες αἴδε vel potius ἀᾷ | πέλας γυναῖκες αἵδε olim Dind., cuo: 
γυναῖχες Wieseler. 1047. ςα:ωχέτωνες Turn., φαιοχχέτωνες 

olim Herm., ἀερειχέτωνες Burges, μελαγχέτωνες Blomf., φαιοὲ (olim 

φαιαὶ) χιτῶνας vel φαιηχέτωνες Bothe. φαιαχέτωνες HL Ahrens, 

φαιοὶ χέτωνες Peile. 1048. δράκουσ: {τῆσδε γῆς ἀπόξενον ἔμ᾽ 
ὧδ᾽ ἐλαστροῦσ᾽ "y οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἂν ἀμύνοιμ᾽ ἐγώ, deleto v. 1040, Bur- 

ges. 1049. φίλτατ᾽ ἀνδρῶν ἐκ πάτρας Schuetz. περὲ Burges, 
πάτρας olim, postea κέαρ Herm., zepaí (παρέκ) anonymus (H.), 
πάτρᾳ Schwerdt. 1050. ἴσχε, μὴ φόβῳ νικῶ, πόδα Burges. 

φοβοῦ ww, σώπολε anonymus (H.) νικῶν πόλιν Schwerdt, νικῶ 

λίαν Herwerden. 1051. τῶν χεχηνότων ἐμοί anonymus (H.). 

1051sq. δόξαι: τῶνδ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων ἐμοὲ σαφεῖς πάρεισ᾽ αἱ Burges. 
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1058. τοῦδε Pauw. co: Hermann, τίς Burges. 1055. Ἄπολλον, 
ot ἔτλην" πλάϑουσι δὴ Durges. 1056. στάξουσι νᾶμα Burges. 

1057. εἴσω Turnebus, ἔσται (postea εὖ co:) Bothe, εἷς σοι Erfurdt, 

οἶσϑ᾽ οὗ Wieseler, εἰσὶν καϑαρμοέ (olim ἔστιν χαϑαρμός) Schuetz, 

δεῖ cot καϑαρμοῦ (vel καϑαρμῶν) Bamberger, σώσει καϑαρμός olim 

Dind., ice? καϑαρμός anonymus (H.), οἴσω καϑαρμούς Weil, λούσει 

καϑαρμός Conington, ὥσες καϑαρμός Davies. ἔα: καϑαρμὸς “]οξίου 
"x χοιροσφαγῶν Durges, ϑάρσει: χαϑαρμὸς “οξέου γερὸς ϑιχγὼν 

Weyrauch. “οξίας Auratus. δὲ πρὸ στεγῶν Scaliger. 1058. 
κτίσεις Ritschl. 1062. χαιρέοις ἐν συμφοραῖς Turn., καιρίοις 

συναλλαγαῖς olim W. 1068 544. tria systemata tribus ordinibus 

chori tribuit Christ. 1065. πνεούσας γϑονέας vel v. φονέας 
Pauw, πνεύσας φόνιός γ᾽ Heath, πνεύσας μανέας vel πνεύσας 2 

ἀνιὰς Schuetz. πνεύσας φόνιος τετέλεσται olim Bothe. πνεύσας 
πονίας vel potius στονέας Blomf., πνεύσας γνοφέας Bamberger, πνοιᾶς 

φονέας Hartung, πνεύσας γανέας Wieseler, πνεύσας τονίας Meineke. 

Apud Hesychium legit γονέας - δυσχερής Blomf. Scholium sie scri- 
bit γονέας: ἄνεμος. — Ογειμών: ὅταν γὰρ ἐξ. . κινηϑῇ, χαλεπὸν 

πνεῦμα Paley. 1067. τάλανός γε Auratus, τάλανές γε Heath, 

ταλάνεσσε Bothe. 1071. σωτῆρ᾽ lacob. νῦν δ᾽ ἦλθέ ποϑὲεν 
τρίτος αὖ σωτήρ RiKlotz. 1072. μόρος in 1. Bigoti. 1074. 

μέγα κοιμισϑὲν Valckenarius, κατακοιμισϑὲν Franz. 
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APPENDIX 
AD 

ESTEE IST EDEN 

Separatim ediderunt fabulam Gilb.Wakvfield (1794), G 
Hermann (1799), CSchwenk (1821), Ge.Burges 

(1822), O Mueller (1833), IMinckwitz (1838), 

Scholefield (1843), Linwood (1844), GFSchoe- 

mann (1845), Franz (1846), RMerkel (1857). 

In personarum indice, γορὸς 'Eowócv scribit Hartung. Addit EouZe 
Hermann, Δικαστής Bothe, δικασταί Schwenk, Apsozay:co: Hartung. 

1. τήνδε Wakefield, τῶνδε Burges. In scholio ἀπροόπτως δὲ 
et διηγουμένη τὰ ἐπὶ τῆς σχηνῆς Paley. 9. δὲ Τῆς et in scholio 
τερατεῦσαι Burges. 3. 7 δ᾽ ἐς τὸ Arnaldus, ἢ δῆτα Wakefield, 
τήνδ᾽, ἣ ̓ ς τὸ Burges, ἣ δὴ ᾿πὸ anonymus, 7 τόδ᾽ ἀπὸ Hartung. 

ἣ δὴ τόμουρος Merkel. 7 δ᾽ ἧστο. . τόδ᾽ ἐξέτε M Schmidt — 55gq. 
βίαν χϑονὸς . . παῖς ϑρόνοις καϑέξετο Burges. 7. δίδωσιν ἣ 

Porson, δίδωσι δ᾽ ἥδε Blomf., διδοῦσα τὴν DBurges. In scholio 
ἀδελφιδῆς Dothe. 8. Φοίβῳ: "nó Herwerden. o£fwo: τὸ δ᾽ 
ὄνομα τῆσδ᾽ £ye H Schwarz. Ex schol. versum post 8 inserendum 
ἀπέδειξε δ᾽ αὐτῇ δῶρον οὐκ ἄχαριν ἔτος eruere sibi videtur Burges. 
9. in scholio ἄλλως »ΖΔηλίαν τε κοιλάδα«: τὴν στρογγύλην Wakefield, 
»Δηλίαν τὴν γυράδα«: τὴν στρογγύλην Wieseler. 105ᾳ. ναῦν, 
ὅρους γῆς Παλλάδος, oc - οὐδὲ γύαλ᾽ ἂν ἦλϑε Παρνησσοῦ 9^ ἕδρας 
Burges. ll. Παρνασοῦ Linwood. Inter 19 et 18 aliquid 
excidisse putat anonymus. 18. in scholio o£ ante ϑηναῖοε de- 
let Bothe, γὰρ omittit Rob. 15. αὐτὸν Γαῖα τιμαλφεῖ, λεὼς 
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Wieseler. 16. in scholio xo? ó Ζελφὸς ὃς (ὃς Vict) Dind., 
λεὼς xai ὃ JeÀgóc ὃς Wieseler. At disiungenda verba sic: xai ó 
Δελρὸς λεώς. Ὅ ἐστι x:é. 17. τέχνῃ Pauw. τεχνῆς (i.e. cey- 
γήει:ς) et φρενῶν olim Bothe. l7sq. τέχνης yàp ὃ Ζεὺς ἐνθέου 

τέταρτον μάντιν, iw (vel τέταρτον παῖδα μάντιν) ἐν ϑρόνοις 
Burges. 18. τέταρτον μαντιχοῖσιν ἐν ϑρόνοις Weidner. 90 
ante 27 transponebat olim Weil. ἐν οἴχοις nune idem. 21. zpó- 
vota Lennep. προνάα δ᾽ εὐλόγως Herm. Post 91 versum inter- 
cidisse putat Weil. 2254. post 26 transponit Hartung. 23. 
χοέλῃ, φιλόλυρος Burges. ἐπιστροφαΐ Burges, mue. À Nauck. 
Ante 24 lacunam indicat Herm. 24. βρόμιος δ᾽ b fg.  Boó- 
μιόν τ᾽, ἔχε: γὰρ χῶρον, οὐκ ἀμνημονῶ Burges. ἔχει τε χῶρον 
Merkel. 24— 26 reponit post 21 Hartung. 25. οὗ γε 

Porson. 95sq. ὀξύς ye βάκχαις ἐστρατήγησεν. »ϑεοῖς γέλως, 
Jdéxz Πενϑεῖ- xax& ῥάφει pópov« Burges. 96. χαταρράξας 
Stanley. 97. κύτος Wakefield. Post 28 lacunam statuit 

(ἄπειμ᾽" ἅπαντα δ᾽ ἐχτελοῦσ᾽, ἃ χρῆν, ἔσω) et 29 scribit ἡ Πυϑό- 

μαντις εἰς ϑρόνους καϑιζάνω Burges. 99. μαντεύσομα: Kirch- 

hoff. ὧν ἂν Burges. 35. (ἔπεμῴφαν Pauw). 36. μήτε σω- 
χεῖν μ᾽. ἀλλ᾽ ἀπακταΐίνειν στάσιν Burges, uo σωχεῖν στᾶσαν üx- 

ταίνειν βάσιν Hartung. μή με σωχεῖν μηδ᾽ ἔτ᾽ Weil μή re Ca x&ty 
μηδ᾽ ἀπακταΐνειν Verrall μηδέ μ᾽ ἀκταίνειν Droysen. μὴ τ᾽ ἔμ᾽ 
Wieseler. 31. στείγω vel γωρῶ Schuetz. 38. ἀντώταις μέ- 
γος olim Herm. Versum delet Wunder. 38sqq. ἔδεισα ydp. 

γραῦς δ᾽. οὐδὲν ἀντέπαις μενος ἔχουσ᾽, ἀνέρπω. . ὀμφαλῷ τιν᾽ 

ἄνδρ᾿ ἄϑεον, ἄσῃ ἕδραν χτέ. Burges. 41. ἕδραν ἑλόντα Bothe. 
42. νευσπιλὲς Pauw, νεοσφαγὲς Wakefield. 48. ἔγοντ᾽ ἐλαίας 
ὑφιγέννητον κλάδον Bothe. 43sqq. ἐλαίας 8' ὑφόσ᾽ εὖ νητὸν 
κλάδον ἀρνός τ᾽ ἀώτῳ. σωφρόνως ἐστεμμένον. λιτῆρα ϑαλλόν Bur- 

ges. 44. λύήνους ἀώτῳ, nisi potius verba Azve: μεγέστῳ et τῇδε 
γὰρ τρανῶς ἐρῶ delenda sint, Schuetz. μὲν οἰὸς Arnaldus, ᾿μεγάρτῳ 
olim Bothe, μακρέστῳ Erfurdt, μειτωτῷ Martin, μελιστῷ Wieseler, 
χτενιστῷ Hartung, περισσῷ Todt, μελισσῶν Bergk, μόγις co: M 

Schmidt, φαεινῷ vel μέγ᾽ ἱερῷ Weil, δ᾽ ἑλικτῷ Herwerden, μελέχρῳ 
Weidner. μεγιστοσωφρόνως Herm. 44 sq. interpolatos iudicat 
Wunder (solum v. 45 delet GF CSchoemann). 45. ἀργητο- 
μάλλῳ Bothe, ἀογητεμάλλῳ Wieseler. ἔχω Wakefield. 46. ὄπισϑε 
δ᾽ ἀνδρὸς Burges. 47. ϑρόνοις ἀνειμένος Burges. 48. ὅν 
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y οὐ yovaixac Burges. 49. οὐδ᾽ αὖ σφε Burges. οὐδ᾽ αὖτέ 
γ᾽ Apnvíaaty (vel ““ρπυέας νιν) Wieseler. Versus suspectus Merkelio. 
Ante 50 lacunam statuit Wakefield (οὐδ᾽ Apzuíatst* τὰς γὰρ ἐπτε- 
ρωμένας supplet ipse, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν Apnwíate προσεικάσαιμέ νιν olim 

Herm., ἀλλ᾽ οὐδ᾽ àw'Apzuíatst, τὰς γὰρ εὐπτέρους Schuetz, ὧν φῦ- 
λὸν οὐκ ὄπωπα τῆσδ᾽ ὁμιλίᾳ (617) χϑονός- οὐδ᾽ ἄρ᾽ ““ρπυίας ἂν 
αὐτάς τις λέγοι Burges, μᾶλλον δ᾽ ἂν “Μρπυέαις προσεικάσαιμέ νιν 

Minckwitz, οὐδ᾽ αὖ καταπρέροισιν “Μρπυέαις κόραις Hartung). Post 
εἶδόν ποτ᾽ ἤδη lacunam notavit Linwood, post haec verba vel post 

50 aliquid excidisse censet Dind. ἤδη τινάς ποτ᾽ εἶδον ( Apmvwíag 
λέγω, πτεροῖς βεβώσαςν, Φινέως Linwood. ἐδών olim Bothe. εἶδον 

ποτὴν τὰς Durges, εἶδόν ποτ᾽ ἠδὲ Wieseler, εἶδον γὰρ αὐτὰς Har- 
tung, εἶδον ποτηδὸν aut Φινέως πτηνοὺς κύνας MSchmidt, εἶδον 
ποτηνὰς Todt. 52. μολύνουσαι τὸ πᾶν (et 53 ῥέγκουσιν οὐ) Bur- 

ges. μέλαιναέξ τ᾽ Hartung. ἔς τε πᾶν Burgard. ἐς τρόπον βδε- 
λύκτροπον Verrall. In scholio βδελύξαιτο ἂν Dind. 54. δυσ- 
φιλῇ βίαν Sophianus, δυσφιλῇ γ᾽ ἰόν Heath. στάξουσε νᾶμα δυσφι- 

λές repudiat Wieseler, στάξουσιν αἷμα δυσφιλές vel δυσφελῇ γλίαν 

MSchmidt. 60a» (cl. Hesych. δύαν: κρήνην) Wieseler. 55 —8. 
κάκοσμον" οὐ πρέπον σφε ϑεῶν ἀγάλματα φύρειν, δέκαιόν τ᾽ οὐδ᾽ 

ἐς ἀνθρώπων στέγας εὕδειν: τίς aia xvé. (versu 617 post 49 trans- 

posito) Burges. 56. φορεῖν Wakefield. 51. τοὔμφυλον Blomf. 
58. οὐ δή τι vel οὐδ᾽ εἴ τις γαῖα recc., οὐ δή τις aia Stanley. 
59. τρέφουσ᾽ ἀν᾽ ἄστη, μὴ μέγα στένειν πόνῳ Musgr. τρέφουσ᾽ 

ἀναέα Merkel. In scholio τῶν τῆς Bothe. Post 59 lacunam 
(ἀλλ᾽ ἐκ γὰρ ἀδύτων αὐτὸς ἔρχεται ϑεός, ὀπισϑόπους δέ τις βρο- 

τὸς, κᾷτ᾽ αὖ ϑεός) statuit Burges. 60. τἀνϑένδε δ᾽ ἤδη Kirch- 
hoff. G0 sq. πάλιν ὑποϑεῖν Ost: τῷ δὲ δεσπότῃ δόμων τούτων 
μελέσϑω Burges. 62. ἐατρόμαντίς Burges. 68. δειμάτων 

Wakefield. ἁγνοῖς ἐν ἀδύτοις αἱτάτων xaÜdpctoc, versum Oresti 
tribuens et huie 85 — 87 continuans, Burges. Post 63 aliquot 

versus Orestis intercidisse putat Hartung. 64. scholium de 

versis machinis ad v. 94 refert Herm., quod refutavit Hartung et 

R Schultze. 65. παρεστώς cot πρόσω τ᾽ Hartung. παρεστώς 
τ᾿ Z0! ἀποστατῶν πρόσω Rauchenstein. καίπερ ὧν προσωτάτω 

Schneidewin. πρόσωϑ᾽ Wakefield, πρόσω γ᾽ Blomf., fort. πρόσω 
διχοστατῶν. 67. καμάτῳ 9? ἁλούσας τάσδ᾽, ἄλαις τ᾽ ἀργοὺς 

δρᾷς Burges. 68. ὕπνον δ᾽ ἐάσουσ᾽ Burges, ἀνηπελοῦσι δ᾽ 
Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 17 



258 APPENDIX 

Merkel, xóz« (vel πόνῳ) δ᾽ ὑπνώσσουσ᾽ vel κόπῳ πεσοῦσα: δ᾽ Pa- 

ley. πεσοῦνταέ y! Wakefield, διφῶσι δέ σ᾽ vel σ᾽ ἐλῶσι vel πο- 

νοῦσε olim Schuetz, πιτνοῦσε vel πονοῦσε Butler, πρέπουσε δ᾽ Faehse, 

πνέουσιν Winckelmann, πνέουσι δ᾽ vel potius χόρα: {ἐν τοῖσδε τοῖς 

ϑρόνοισιν ἀσϑενεὶς πάραν Herm., πεδῶνταε δ᾽ Weil. 68 sq. ὕπνῳ: 

πέλουσι 0? . . xópat laíag (vel potius Δυχτὸς) παλαιαὶ παῖδες 

Valekenaer, ὕπνῳ meooU0cat . . κόραε ἡ — v ypoiat παῖδες κτέ. 

Alberti, ὕπνῳ - ̓ξισοῦνται . . κόραι γραίαις, παλαιαὶ παῖδες κτέ. A 

Ludwich. 69. γραῖαι πέλειαε Wieseler, Jpaíac παλαιαὶ Merkel, 

γῆς παλαιαὶ Paley, (γραίαε πολιαέ τε Rzach). do πάλαι τ᾽ 

ἄπαιδες Burges, γραίαε πάλαι κάπαιδες Kirchhoff, γραῖα: δὲ Νυχτὸς 

παῖδες olim W. In scholio πολιαὲ γάρ. παῖδες δὲ διὰ τὸ νέον 

Abresch. 71. κακαὶ δὲ, καῦταῖς ἂν γένοιτ᾽ ἔπη κάκ᾽ o0 Burges. 

χἀχένοντο. xai κακὸν Doissonade. T4sqq. OP. οἴμοι. All. oga- 
δάξεις: μὴ δὲ μαλϑακὸς γένῃ" ϑάρσει' πόνου yàp τἄκρον οὐκ ἔχει 

χρόνον (ex Plut. Mor. p. 36 C). OP. ἐλῶσι γάρ pe . . μακρᾶς 

ὑπέρ τε. . πόλεις. All. 88. 16. 89—93. 78— 84. Burges. 75 
post 76 (περῶν τ᾽ ἀλήτης xal πλανοστιβὴς χϑόνα scribens) collocat 

Rzach. 7554. μαχραῖς . . ἄλαισε Emperius. 16. βεβῶτ᾽ 

vel βιβῶντ᾽ Stephanus. ἀνατεὲ Turnebus, βιβῶντ᾽ ἀν᾽ de? Herm., 

βεβῶτ᾽ ἀνίᾳ Fritzsche, βεβῶτ᾽ dvave? HL Ahrens, μαιμῶντα vatetw 

MSchmidt, ἐῶντα (vel ἐκβάντα) δ᾽ de? Weil ἀνάγκῃ Musgr., ἀλα- 

ce) O Mueller, ἀνοίᾳ Wieseler, ἀν᾽ ἄστη Donaldson. βεβῶτ᾽ ἀλή- 

τὴν ἐν "RUP dst χϑονὲ (ἀνὰ πλανοστιβὴ χϑόνα Menge) Hartung, 

βεβῶτ᾽ ἐπ’ ἐσχάτην πλανοστιβῇ χϑόνα Rauchenstein, βιβῶντα φυ- 

γάδα σὸν πλ. πόδα ALudwig. Versum eiciebat olim Bothe (item 

Butler, Wunder, Dind.). 77. πόντου κατὰ Wieseler, πόντου 

πρὸς Rauchenstein. περερρύτους olim Dind. 78. ᾿᾽πόχαμνε τοῦδε 
βουχολούμενος πόνου Paley. 7954. Παλλάδος πόλιν, πάγον ἕξου 

π᾿ ἐλαιῶν Burges. 8154. δικαστὰς, οἶδα yÓp . . μύϑους, λα- 

χόντες Burges. 82. λαχόντες Heimsoeth. Inter 84 et 85 

lacunam statuit Leeuwen. 84. ἔπεισα τό σ᾽ ἐλάστρουν δέμας 

Burges. 86. τὸ μὴ μέλλειν μάϑε Durges. 89. κἀκ Durges. 

90sq. κἄρτ᾽ ἄλων 0 .. ἔσϑ᾽ εὖ Burges. 92. ἵχτην H Wolf. 

σέβει σὸν Ζεὺς τόδ᾽ ἐν νόμῳ σέβας Burges. Vulgo ἐχ νόμων. éx- 

νέμων Heath, ἐκνόμως olim Herm., ἐκ νομῶν et ἔχνομον Fritzsche, 
ἔννομον Droysen, ἐκγόνων Emperius, ἐκτεμῶν et ἑκτόρων Wieseler, 

ἑκομένων Hartung, ?xusvov M Schmidt, ἔννομον vel εἰσορῶν γέρας 



AD EVMENIDES. 259 

Paley, eui schol. τόδ᾽ οὐ μόνον σέβας aut τόδ᾽ εἰσορῶν σέβας le- 
5 

gisse videtur. (In scholio οὐ μόνον σέβει, ἀλλὰ καὶ τιμᾷ idem). 
93. ὁρμώμενος δ᾽ Ὀρέστ᾽ ἴδ᾽ Burges. 94. εὕδοιτ᾽ ἂν def; Bur- 
ges. χαϑεύδουσιν τέσεις Musgr. τε δεῖ Prien. 95. ἔγωγ᾽ Boisso- 
nade. ὑμῶν οἱἷδ᾽ Burges. ὧδε προσξελου μένῃ marg. Askewi. Duo 
scholia ad scripturas ὧν μὲν ἔχτανον et o? δέ μ᾽ ἔκτανον pertinen- 
tia: (ἐμὲ ὑπὲρ ὧν... ἀπεώσασϑε et καὶ οἱ... ἀτιμάξονταε contusa 

opinatur Paley. 96. δεελοίσιν ἐν νεκροίσιν Valcken. οὃἣς μὲν 
Musgr., ὥς pc Heath, ὧν μὲν Wakefield. ὡς ἄλλος οὔτις δήποϑ᾽ 
(ἐν νεχροῖσιν ex interpretatione verborum ἐν φϑιετοῖσιν repetens) 

Wunder. μετέκτανον ALudwig. 96sqq. ἄλλως τε κἂν vexpototy 

οὐκ ἐκλείπεται ὄνειδος, ὡς φϑιτὸν πόσιν ἐμὸν ἔχτανον, αἰσχρῶς δ᾽ 
ἀλῶμαε: προὐνέπω σ᾽ οὐ δεῖν ὕπνου: παϑοῦσα δ᾽, εἴ τις, δεινὰ .. 

φιλτάτων ἔχω μεγίστην αἰτίαν τέχνων κάτα. οὐδεὶς δ᾽ ὑπὲρ μοῦ 

κτέ. Burges. 97 —99 invertit (99. 98. 97) Musgr. 97 — 100 

sic disponit: 99. 100. 98 (αἰσχρῶς dAopaor). 97 MSchmidt. 9854. 
προὐννέπω δ᾽, ὑμῖν... χκεων ὕπερ Weil. 9954. παϑοῦσιν et 
cum libris f e h οὐδεὶς δ᾽ ALudwig. 

100 aut eiciendus aut post 95 reponendus videtur Merkelio, 

qui 98 ὅ τε scribit. 108. ὁρᾷ... καρδία σέϑεν Pauw, ὅρα... 
τάσδε, καρδία, σέϑεν Porson. ὁρᾶτε olim Hermann. χαρδία σέϑεν 
recc., καρδίας ἔϑεν Canter, καρδίας ὅϑεν Herm., καρδίας. σέϑεν 

EAIAhrens, καρδέας σέϑεν, versum ante 135 interponens, Linwood, 

καιρίας ἔϑεν Droysen, xaqpíac* σέϑεν Baranek. 104. in scho- 
lio περιπλανώμενος Abresch. 104. 105 ex alia tragoedia huc 
translatos putat Schuetz, 105 solum spurium habet Prien. εὕδουσι 

. . μαῦρα πρόσχοπος βροτῶν Droysen. ὄμμασέν γ᾽ ἀμβλύνεταςε, 

ἐν ἠρέμῳ δὲ μοῖρα πρόσχοπος φρενῶν Schwerdt. 105. μαῦρα 

πρόσχοπος πρόσω Wieseler. ἀπρόσκοπος φρενῶν Herm., ἀχρόσκο- 

πος βροτῶν Schneidewin, ἀπρόσχοπος φϑιτῶν Merkel, πρόσκοπος 

κορῶν olim Weil. ἐν ἡμέρᾳ τ᾿ ἔμ᾽ ἵξρ᾽ ἀπρόσσκεπτος βροτῶν, versu 
ante 108 interposito, Burges. Post 105 lacunam olim statuebat 

Weil. 106. δαιτῶν ἐμῶν Durges. 107. νερτέρων μειλίγματα 
Usener. 108. xav» νυκτὲ σεμνὰ Burges, 72 vuxcícepva Weil. 
Fort. ὅτ᾽ ἐσχάρας πάρος. 109. ὥραν Wieseler. ὥρᾳ γ᾽ .. 
κοινῇ Durges. 112. καὶ κάρτα Herwerden. 114. ἠκούσατ᾽ 

Pauw. ὧν Auratus. ἀκούσαϑ᾽ ὧν ἔλεξα: τῆς δὲ μὴ πέρε Schuetz. 
ll4sq. ἠκούσαϑ᾽ ὧν . . φυχῆς; Wakefield. ἀκούσαϑ᾽ ὧν ἔλεξα, 

I 
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μήτ᾽ ἄσης néot φυγῆς φρονήσητ᾽ Burges. 115. τύχης Valcken. 
119. φίλοι γάρ εἰσιν οὐκ ἐμοὲ προσέχκτορες olim Schuetz, eíAov οὖς 
ἀραῖς ἐστ᾽ οὐκ ἐμαῖς προσέκτορος Burges, ἐχϑροῖς γάρ εἰσιν, οὐκ 
ἐμοέ, πρ. Hartung, φρέλοις γὰρ οὖσιν οὐκ ἐμοῖς πρ. Merkel, qo: 

y. ε. οὐχ ἐμοῖς προσεικότες Weil, ἄλλοις yàp .. προσέκτορες ÀLud- 
wig. οὐ κενοῖς Wieseler. προΐστορες MSchmidt. 191sq. ἄγον 
τί χνώσσεις; x00 κατοιχτιεῖς πάϑος; φονεὺς Ὀρέστης xcé. Burges. 

124. cer ὑπνώσσουσ᾽ O Mueller. τάχα Hartung. 125. zézow- 
ται Bentley, τέταχται Wakefield. In scholio τέ οὐ Hartung. 198. 
δειναῖς δρακαΐίναις Boissonade. 180. X0. λάβε, λάβε, λάβε. 
ΚΑ. λάβε, φράξω Durges. φράξου: λάβε septies O Mueller. λαβὲ 
sexies Lachmann. 4. λαβοῦ λαβοῦ, B. λαβοῦ λαβοῦ, I: φράξου 
λαβοῦ Dind. (σφάξου anonymus). δράσσου Wakefield. 151. σὺ 

δ᾽ ὄναρ Burges. ϑ᾽ ἅπερ Scaliger. 132. μέριμναν δ᾽ ἕσπετ᾽ 
οὐ λιπὼν πόνος Burges. ἄγρας vel πόρου Schuetz, δρόμου 1, Schmidt. 

1883. τὸ δρᾷς: cum Robortello Hermann. πόρος Burges. 134 
post 139 collocat, scribens μὴ δ᾽ ἀγνοήσης βῆμα, Burges.  185sqq. 
ἀλγεῖ σὸν . . σώφροσίν γ᾽ αὔτ᾽. . γίγνεται" σοῦ" δεῖμ᾽ ἔγεεραν 
πνεῦμ᾽ ἐπουρίσασ᾽ ἀτμοῦ, τὸν ἐμὸν χατισχναίνουσα νηδύος σπόρον 

Burges. 197. σὺ δ᾽ Pearson, ὧδ᾽ Scaliger, τὸ δ᾽ Pauw, αὖ δ᾽ 
olim Bothe, εὖ δ᾽ Kirchhoff. οὐδ᾽... ἀπουρίσασά πω Butler, σὺ 

δ᾽. . ἐπουρίσασ᾽ ἰὼ Weidner. ἀπουρίσασα Abresch. ἐπουρέσασά τῳ 

Wakefield. τῷδ᾽, ordine versuum 138. 139 inverso (139. 138), 

Herm. In scholio ἐφορμήσασα. — τῷ: Ὀρέστῃ Bothe. 187 sq. 

ὄρσ᾽ (vel σπεῦδ᾽ vel σοῦ δ᾽) αἱματηρὸν .. ἐπουρίσουσ᾽, ἄτερ ἀτμῶν 

Musgr. 138. ἀτμὸν olim Herm. ἀτμοῦ. . νηλεῶς πυρέ Bothe. 
νηδὺν ὡς Auratus. νηδύος ozopé» Pauw. Versum delet Wunder. 
In scholio γαστρὸς αὐτῆς Hartung. 189. μάραιν᾽ ἔπειτα δευτέ- 
porc Auratus. μαραέΐνου Bentley. χυντέροις Musgr. 140. ἐγὼ 
δὲ τήν ALudwig. 140 — 178 quindecim choreutis distribuit cum 

Passowio (1. 143, 2. 144, 3. 145, 4. 147, 5. 148, 6. 149, T. 150, 
8. 153, 9. 154, 10. 155, 11. 159, 12. 162, 13. 164, 14. 169, 15. 
174) Hermann (2. 143, 3. 144, 2. 145sq., 4. 147, 5. 148, 6. 149, 

ἡ. 150, 6. 151sq., 8. 153, 9. 154, 10. 155 —58, 11. 159 — 61, 12. 
162 — 65, 13. 166 — 68, 14. 169 — 73, 15. 174 — 78), de quinque 
ordinibus chori cogitat Lachmann, item quindecim tribuit Bamberger 

(1. 143, 2. 144, 3. 145, 4. 147, 5. 148, 6 — 10. 149—54, 11. 155, 
12. 159, 13. 162, 14. 166, 15. 169, coryphaeo 174) et O Mueller (2. 
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143, 3. 144, 2. 145, 3. 147, 4. 148, 5. 149, 6. 150, 5. 151, 6. 153, 
7. 154, 8. 9. 155 — 161, 10. 11. 162 — 68, 12. 13. 169 — 73, 14, 
15. 174 — 78), 140— 54 duodecim choreutis, secundum stropharum 

par quattuor protostatis, tertium ducibus hemichoriorum adsignat 

Christ. 149. εἰ τὸ Wakefield. φρουρίου Pauw. τέτου γε gpot- 
piov. Burges. 143. πόπαξ Ald., πόποι Hartung. ἐώ pot, παπαΐ 

Burges. 144. μαϑοῦσα Weil pco» Linwood. ἔγω Burges. 

145. 0»caxéc Lindau. δυσαχϑὲς πόποι Heath. 148 et 154 
universo choro dat (cetera hemichoriis ut Rossbach tribuens) Maen- 

nel. 149. Διὸς ἰὼ σὺ παῖς Heimsoeth. πέλεις Burges. Ver- 

suum 150 et 158 sedes permutat Rossbach. 158. μητραλοίαν 
γ᾽ Wakefield. δὴ ᾿ξέκλεφας Rossbach. 154. ἐρεῖ τίς h. 1657. 
μεσοβαλεῖ Wakefield. 159. μάστιξ τορός Burges. 160. δαΐου 
et 167 αἱμάτων delebat olim Dind. μαλχέου MSchmidt. δαΐου ϑυ- 

μικοῦ Schuetz. 161. βαρύ τι Schuetz. τὸ βαρὺ περέβαρυ Mer- 

kel. ἔγει Burges. 1683. πατοῦντες. . Δέκας πέδον Burges, 
χρατοῦντες τόπων δικασπόλων repudiat Merkel ^ 4íxac πέδον 

Valcken. ó/xac πέρα Heimsoeth. In scholio τὸ πᾶν ζχράτοςΣ Pa- 
ley. l63sq. χρατοῦντες πέρα δίκης, πλέων φονολιβοῦς ϑρόμβου 

Hartung, κρατῶν τ᾽ ἐς τὸ πᾶν δίκας πλέον φονολιβὴς ϑόρναξ vel 

potius κρατοῦντες δίκας πλέον τὸ πᾶν φονολιβὴ ϑᾶκον MSchmidt. 

Oíxag ϑρόνον φονολιβῇ πλέων Bergk. 104. φονολιβεῖ ϑάκῳ 

Fritzsche, φονολιβεῖ ϑρόμβῳ Kayser. ϑρόμβον Wakefield, 8" ὅλον 
Butler, ϑρᾶνον HL Ahrens, ϑᾶκον Rauchenstein, ϑόρνον Wieseler, 

ϑρόσσον vel ϑρωσσόν Merkel. 167. in scholio ὥστε (xa?) 
Abresch. ἐδεῖν pro ἔχειν scribendum videtur. 168. ὀρόμενον 
Canter, (ῥεόμενον Pauw), ἀράμενον vel ἀρόμενον Abresch, ἀνέερον 

Burges, ἐράμενον Fritzsche, ἑλόμενον Wieseler, ἐρόμενον Merkel. 
ἔγε: Burges. 169. μάντις ὦ Wakefield, μάντις ὧν Schuetz, 
μάντις ὡς olim Bothe, μάντε, σοι Wieseler, μάντει, σὸν Scholefield. 

μάντις c Merkel. 169sq. μάντις ὃν. . ἐχράνατ᾽ Heimsoeth. 
170. σὸν οἶκον ἔγρανάς τ᾽ Wieseler. ἔγρανάς γ᾽ Pearson, ἔχραν᾽ 
ἅτ᾽ MSchmidt. 171. in scholio αὐτὸς αὐτὸν Linwood. 172. 
neo? νόμων ϑείων HLAhrens. ῥβρέτεα rec., χράτεα Musgr. (zapa- 

νόμων . . χράτεα Wieseler). 178. παλαιογενεῖς Burges. μοίρας 
Merkel. 174. ἐμοί τε Herm., κάμοξ ᾽στε Wakefield. κἀμοὲ τέ 
λυπρόν; αὑτὸν οὐκ Burges. ἀλλ᾽ οἷ τε Weil δὲ λυπρὸς κεῖνον 
Francken. xa cot γε λυπρὸς κεῖνον Rossbach. (ἐκλύσεαι Scaliger). 
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175sq. ὑπαΐί τε γᾶν φρεύγων. οὐπώποτ᾽  Wieseler. 177. ᾧ κάρᾳ 
olim Schuetz. 177sq. ποτιτροπαῖς ἐλῶν ἕτερον... μιάστορ᾽ & 
τὸν οὐ πάσεται Merkel. — 4^ ἕτερον. χάρᾳ μιάστορ᾽. ἐκεῖ νόῳ y? 
εἴσετα: Burges. 178. ἀλάστορ᾽ Stanley. (μέασμ᾽ ἐκείνῳ ᾿πιπά- 
σεται Heath). (ἐκεῖ μεάστορα πάσετα: Doissonade). ἐκεῖ zou Abresch, 

ἐχ καινοῦ vel ἐκ xeévov Bothe. ἐξ ὅϑεν Wakefield, (ἔστιν οὗ. postea) 
ἔστιν ὃν Herm., ἐχτίνων (vel ἐχτινὺς) Martin, ἔχ τίνος Wieseler, 

ἐξ ἐμοῦ Scholefield, αὖτ᾽ ἐχεῖ EDirlam, ix νέου HL Ahrens, ἀντ᾽ 

ἐμοῦ LKayser, ἐν yéve vel éyysv; Hartung, ἐκ γένους Weil, ἐκ 
νόμου Todt, ἔνδικον Franke, εἶσιν οὗ Kirchhoff. Possis etiam 

ἐκ σίνους, sed cfr. schol. 179. ἔξω κελεύϑου Wieseler. τάχα 
Hartung. 180. γωρεῖν σ᾽ Burges. 188. ἀπ᾿ οὐρανῶν Boisso- 
nade, ἀπανϑρώπως Burges. 185. δόμοις os margo Askewi, δό- 

porc σὲ Wieseler. 187sqq. ἀπορϑορὰ παίδων κακώσει χλοῦνις, 

ἠδ᾽ àxpwvía δεσμός τε Bothe, ἀποφρϑοραὶ παίδων καλοῦνται γλοῦνες 
ἠδ᾽ ἀχρωνία Linwood, ἀποφϑοραὶ παίδων κακοῦσαι χλοῦνεν Schoe- 

mann. 188. κακοῦ τε Turn. xaxz τε γλοῦνες Auratus, κακῶν 

τε y. Casaubonus. παΐδων τε γλοῦνις καὶ καχῶν ἀκρωνέα Burges, 
παίδων τε γλοῦνις, ἠδ᾽ ἀκρωνέα κακοῦ Fritzsche. παέδων, ἀποκοπὴ 

χλοῦνες Wieseler, παίδων xdxr τε γλοῦνις Franz. παίδων τε χουρὰ 

χλοῦνις ἡδ᾽ ἄχρων τομὴ Hartung.  Nonnullos καχοῦ τε vel χαχῶν 

τε legisse ex scholio efficit Paley. ἀχρωνίαν Heimsoeth. Versum 

spurium iudicat Kayser. In scholio γλοῦνες" 7 ἀκμαία. . χλόην. 

Πρωδιανὸς δὲ yAoówwv, ἐκτομὴ μορίων" ἐπεὶ χλούνης .. ἀνθρωπίνην. 

Axpovía καχῶν: ἄϑροισιν ἢ ἄϑροισμα. zo σμόν - λιϑοβολίαν Bur- 
565... ἀχρωνέα: ἀποχοπή. — γχλοῦνις 7 ἀχμαία παρὰ τὴν χλόην Heim- 
soeth, in altero scholio ἄκρων ἐκτομὴ μορίων Hartung, in tertio 
λευσμόν: λιϑοβολίαν. — ἀκρωνία: κακῶν ἄϑροισις. ᾿Πρωδιανὸς δὲ 
χτέξ. Francken, xa) ἄχρων ἀπόϑραυσις (ἀπόϑρεσις) Weil, fort. xai 

ἄχρων ἀπόϑρισις καὶ λιϑοβολία. Post 188 lacunam olim statue- 

bat Dind. 188sq. Z0" dxpa νέα λεῴ 9" ὁμοῦ μύξουσιν RSchultze. 
189. λευσμός vel Aeucpoí Casaubonus, λυγμόν Wieseler. χοῦ μύ- 
ζουσιν olim. Bothe. 190sq. dxoóscs; τοίας Weil. 192. ἔγου- 

σαι δ᾽, ἅσσα φευξεῖτα: βροτός Durges. 193. λέοντός γ᾽ Burges. 

195. πλησίοισε f g, πλουσέοισ: Pauw, zgoíow» σε Boissonade, ταῖσδ᾽ 
ἀπληστίαισε Bothe, δεῖ δασπλῆτε Burges, Πυϑέοισι Martin, τοῖς ἄγ- 
νοῖσι Prien, χλεισίοισε Wieseler, Πλειστέοεσε M Schmidt, παντίμοισε 

LKayser, πλαισίοισε Merkel, ϑεσπίοισε vel potius τοῖς ἀπλάτοις 
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τοῖσδε Hartung, ἀπαίσιόν τε olim Weil, πανϑύτοισε vel πανδίοισι 

Meineke, ἐφεστέοισε olim W., πανδέκοισι Naber. 197. τοιαύτης 

γ᾽ Wakefield. εὐφιλὴς ϑέα Burges. ϑεῷ Merkel. 199. in 

scholio τῆς αἰτίας Paley. 

900. ἄλλοις, τὸ πᾶν δ᾽ ἔπραξας ὡς Burges. 201. πῶς δή; 

τέ τοῦτο; Burges. λόγον Schuetz. 202. ὥς τιν᾽ ἄξιον Burges. 
Et hic et in posterioribus fabulae partibus (253sqq., 299 566." 

499sqq., 592sqq., 714sqq., 781sqq.) inter tres quas cum Blom- 

fieldio statuit chori personas choriea distribuit Hartung. 203. 

πρᾶξαι in 1. Bigoti, πέψαι Abresch, πέμψας Heath. μάρφαε τιν᾽ 
ἄν Burges. τέ μή; f, τίτην vel τομῶν Musgr. 204. δέκτωρ 

νεών Wieseler. 205. xal πρὸς τραπέσϑα: Wieseler. 207. 
δόμοις σὲ DBurges. τάσδε Porson. 9209. ᾿χόμπασας Pauw. 
xopnácat γέρας καλόν Naber. 911. τί παρὰ γυναικὸς olim 

Wieseler, τέ γάρ; γυναικὸς Heimsoeth, τέτην γυναικὸς Mueller- 

Struebing, τέτας γυναικὸς ALudwich. γυναῖκας εἴ τις Paley. Post 

212 lacunam statuit Weil. 9183. ἄπιστα Heimsoeth. ἀρχέσω 
rec. zZoxsca» vel ἤρκεσε Musgr., ἤρκεσ᾽ à» Heath, ἀρκέσαι Wake- 
field, ἀρκέσει Bothe, ἤρκεσεν vel ἠρέσω vel ἠδέσω Wellauer, ἧκέ 
co. Herm., ἦλθέ co: nescio quis, ἡρμόσω (vel ἠρτάσω) Merkel, 
εἰργάσω Wordsworth, ἐρρέτω A Ludwich. 914. πιστώματι Wie- 

seler. 217. μορσέμη Turn, μορσέμοις Hartung. 218. ὕρκου 

τε Turn. ὅρχου τε μεῖζον Heath, 6pxou στε μεῖζον Heimsoeth. 
(φρουρουμένῃ Ald.). 290. τὸ μὴ ᾽νέχεσϑαι Pauw, τὸ μὴ yye- 

νέσϑαι vel τὸ μὴ μέλεσϑαι Wakefield, τὸ μὴ πένεσϑαι Schuetz, τὸ 
μηδ᾽ ἔπεσϑαι Schwenk, τὸ μή γ᾽ ἐνέσϑαι (vel ἐνῆσϑαι) Wellauer, 
τὸ μὴ ᾿φέπεσϑαι RSchultze, τὸ μὴ ᾿ντρέπεσϑαε Kirchhoff. ἐποπτεύ- 

εἰς Doederlein. χάτω Pearson. 2921. Ὀρέστην γ᾽ ἐνδίκως σ᾽ 

Merkel. 9299. τῷ μὲν Paley. εἶδον Herm., οὐδ᾽ οὐ Weil. 
299sq. γὰρ οἷα... τὰ δ᾽ ἐμφανῷῶ Merkel. 998. τὰ δ᾽ ἐν φο- 
vate παρεῖσαν ἡσυχαιτέρως Burges. τοῖς δ᾽ ἐμφανῶς πράσσουσιν 

Paley. πράσσουσαν ἡσυχαέτερα aut πράσσουσιν ἡσυχαιτέραν Mei- 

neke. ἡσυχαέτερὰ Linwood, ἀγρεωτέραν vel ἀσχολωτέραν RSchultze. 

995sq. post 231 hoc ordine: 226, 225 collocat Bothe. 926. zó- 

vou πλέον Heath. πόνων πλέον Wakefield. πλέω Auratus, γέλων 

Burges, πέρα Heimsoeth. 297. ξύντεμνε Porson. ψόγῳ Herm., 
λέγω Boissonade, λαβών Hartung, γελῶν (et 226 γέλων) Rauchen- 

stein. 228. οὐδ᾽ ἂν λεγοίμην Durges. 229. μέγας μὲν Au- 
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ratus. παρὰ Porson. μέγας γὰρ ὧν παῖς παράϑρονος Διὸς λέγει 
Burges. μέγας παρ᾽ ἔμπας γὰρ Wieseler. 280. ἄγειν... δέκῃ 
(0 xy h) Wieseler. δέώκαν Schwenk. 291. xal χυνηγέτις Turn., 

xai χκυνηγετῶ Stanley, καϑὰ κυνηγέτις Wakefield, xo (olim 447) 

χυνηγέτες Schuetz, κακοχυνηγέτις olim Bothe, ἀεί, χυνηγέτες Butler, 

ἄκρα χυνηγέτες Doederlein. κατὰ κυνηγέτην Wieseler. 232. λύ- 
cop.at Burges. 234. ἣν Porson. ἣν προδῷς Casaubonus. 9236. 

δέχου 'u& Wakefield. ἀλάστορον Nauck ad Aesch. fragm. 87. 
2865sq. πρευμενῶς μ᾽, ἀλάστορ᾽ o0, σὸν προστρόπαιον οὔτ᾽ Burges. 
988. προστετραμμένον Donaldson. προστετριμμένον πάρος olim 
Herm., qui postea ἀλλ᾽, ἀμβλὺς . . πρ. μύσος post 239 collocavit, 

zo. τέ πως Bothe, προστετριμμένου μύσους Linwood, zo. τε πρό 

HLAhrens, zp. πάλαι Rauchenstein, zo. τ᾽ ἄγος Martin. — 288sqq. 
ἀμβλὺς ἤδη προστετριμμένος τε πρὸς . . σώξων c ἐφετμὰς... χρη- 

στηρίους, πάρειμε χκτξ. Rhode. Post 999 duos versus excidisse 
et v. 240 spurium esse putat Gilbert. 239 — 43 delet H Wolf. 

2940sq. γέρσον δ᾽ ὁμοία vel v. 240 post 241 collocato σώξων δ᾽ 
Schoemann, γέρσον δ᾽ ὅμοια. . σώζων τ᾽ Rauchenstein. ὄναιο! 
χέρσον Merkel. Post 240 olim lacunam statuebat Weil. 241. 
σώξων δ᾽ Casaubonus. 948. χαὐτοῦ Schuetz, οὕτω Burges, 

ἀγκὰς Weil. 244. ἐν φοναῖς τέχμαρ Burges. 244 - 175 
septem choreutis distribuit Hermann, novem Wieseler, octo (254 

— 25 septem) Linwood, duodecim Franz ut videtur, quindecim 

RArnoldt, tribus Freericks. 244 - 51 coryphaeo, 252—655, 256 

— 260, 261— 63, 264--68 ducibus hemichoriorum alternantibus: 

269 — 275 toti choro tribuit Rossbach. 246. in scholio ὡς αὐὖ- 
τοῦ ῥεύματος αἵματος ὄντος (ἀπ᾽) Ὀρέστου Paley. 247. αἵμα- 
τὸς σταλαγμὸν Herwerden. 248. ἀρϑροχμῆσι Schoemann, ἀδρο- 
xpo: Wieseler, ἀκροκμῆσι Weil, γονδροχμῆσι Meineke. In scholio 
μελοχμῆσιν Heimsoeth. 951. οὐδάμ᾽ ὑστέρα Burges. ὑστέρα 

πνοῆς Musgr. 252. (χκαταπτακὼς Turn. κατεπταχὼς Casaubo- 

nus, χατεπτακὼς Abresch). 252 —'75 quindecim choreutis tri- 

buit Droysen. 253— 75 quattuordecim choreutis tribuit Lachmann, 

253 —5'7 proodum, 258 — 60 — 261 698, 264 — 68 — 269 — 75 sta- 

tuit et septies binis choreutis dat O Mueller, item »chori partibus 

singulis« Kirchhoff. 253. ὀδμὴ Schwenk. προυσελᾷ MSchmidt. 
Versum post 244 collocat Musgr. 954. 75. bis alternare tres or- 

dines putat Bamberger. 954. μάλ᾽ εὖ Burges. 955. λεῦσσε 



AD EVMENIDES. 265 

τὸν fg, λεύσσετον Robortellus, λεῦσσέ Ó' ἅπαντα olim Arnaldus, 
λεύσσετε Wakefield, λεῦσσε γοῦν olim Schuetz, λεύσσεϑ᾽ ἅπαντα 

Butler, λεύσσετ᾽ ὦ HL Ahrens, λεῦσσέ τοι 611. πάντᾳ λεύσσετ᾽ 
οὖν olim Bothe, παντᾶ λεῦσσε Paley. λεῦσσε τὰ πάντα ALudwich. 

955sqq. λεύσσετε πανταχῆ: λάϑει Lachmann. 951. μητροφόν- 
τῆς τέταν Burges. ἄτιτος vel ἄτιτα Musgr. 2958. ὅδ᾽ αὖτέ γ᾽ 

οὐκ HStephanus, ὅδ᾽ αὐτὸς οὐκ Auratus, ὅδ᾽ ἔστ᾽, ἴδ᾽, οὐκ Burges. 
ὃ δ᾽ αὖτέ γ᾽ ἀλκὰν Herm., ὅδ᾽ αὖτε φυγόδικος ἀλχὰν H Voss, ὁ δ᾽ 
αὖτε γουναλκὰν Fritzsche, ὅδ᾽ αὐτόϑ᾽ οὖν d. Wieseler, ὅδ᾽ αὖτ᾽ dp 
ἀλκὰν Hartung, ὃ δ᾽ ἐγγὺς αὖτ᾽ ἀλκὰν Bergk. γ᾽ οὖν delet Prien. 

ἀλκὰν νέμων olim W. Intercidisse quaedam videntur velut ὅδ᾽ αὖτε 

γουνζὸν ζάϑεον dg) ἀλκὰν ἔχων | περὲ χτέ. 958sqq. ὃ δ᾽ αὖ- 
ϑὶς ἀγκάλαν ἔχων περὶ βρέτε: πλακεῖσαν ἀμβρότου ϑεᾶς ἀπόδιεκος 

ϑέλει γενέσϑαι γρεῶν Margoliouth. 259. πλακχεὶς Heimsoeth, 
zÀexsig Meineke. πλεχϑεὶς delet Kirchhoff. 959sq. γεροῖν ἀμ- 

βρότου. . γενέσϑαι ϑεᾶς Oberdick. 260. γρεῶν Scaliger (mal- 
lem χρέους). 262. πάλιν Wakefield. 263. πεδοῖ Schneide- 
win. ᾿χχύμενον Wieseler, γυϑέν γ᾽ Heimsoeth (258 — 60 — 261 -- 
263 statuens). 965sq. φοίνιον ἐκ μελέων πέλανον" ἐκ δὲ σοῦ 

βορὰν φεροέίμαν ποτοῦ δυσπότου, 264 — 66 — 269 -- 72 statuens, 
Heimsoeth. 266. Sooxóv φορβὰν Lachmann. βοσχὰν φέροιμ᾽ 
ἂν Wordsworth. βοσκὰν φεροίμαν {ἐγών Weil. φτοῦ» δυσπότου 
Wakefield, δυσεχκπότου olim Herm., πώματός 9^ ἡδύσματα Merkel. 

267. /c;4vao' Bothe. (ἀπάξω xol κάτω Wieseler). Ante 268 

lacunam (ἵνα σὺ καὐτὸς ὃς παρασχεῖν ἔτλης) statuit et 268 ματρο- 

φόνους δύας, ἀντιποίνους τένῃς scribit A Ludwich. 268. ἕα in 

h supra τένῃς scriptum est. Zw» ἀντιποένους Abresch. ἀντιφόνους 
τίνεις, ματροφόνος, δύας olim Bothe, ἀντεπόνους cvpc, ματροφόνος, 

δύας Lachmann, ἀντιρόνου στένοις μητροφόνου δύας Droysen. μη- 

τροφόνους Pearson, μητροφόντας Pauw, ματροφόνος vel ματροφό- 

νους Butler, μητροφόνας O Mueller, ματροφόντας Weil τίνειν (ut 

olim Herm.) Franz. (za! γᾶς» δύας ματροφόνας ἵν’ ἀντιποένους 
τένῃς, 26 5864. — 273 -- 15 statuens, Heimsoeth. 269. δ᾽ ἐχεῖ εἴ 

τις ΒΙαγάοβ. ἄλλον ἤλιτεν βροτόν Merkel, ἄλλον ἀλιτὼν ἐν βροτοῖς 
RSchultze. 269 — 72 post 275 transponit Rzach. 270 sqq. 

ἢ ϑεὸν ἢ ξένον τοκέας ἢ φέλους ἔχονϑ᾽ ἕχαστον δίκης ἄξια Heim- 

soeth. 971. τιν᾽ οὐκ εὐσεβῶν Herm., τιν᾽ ἀσεβῶν (Oy » Mer- 
kel, τιν᾽ ἀσεβῶν (fg) ALudwich. τιν᾽ ἀσεβῶν delet Todt. τιν᾽ 
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ἀσεβῶν (cte) Tj (ctc) Fritzsche. τιν ᾿ ἀσεβῶν ἦτο: τοκέας ἐς φίλους 
Wieseler, τιν᾽ ἀσεβῶν μέγ᾽ ἢ τοκῆας φέλους Franz. τοκῆας olim 
Herm. 9783. δεινὸς γὰρ Heimsoeth. εὐϑυντὴς Durges. 2915. 
δελτογραφῶν Wunder. ὄπωπ᾽ ἐν gpeví Burges. 976. (χρώμενος 
ἐμαῖς μὲν συμφοραῖς διδασκάλοις ex schol» τέ φῶ; διδαχϑεὶς δ᾽ 

Burges. Scholiasta σὺν κακοῖς legisse videtur Wieselero. In schc- 

lio τηνικαῦτα ἀφψυγήσας ὅτε πολλῶν ἐδεήϑην κτέ. Hartung, οὔτε Ote- 

λέγοντο Dind. 9'I'1sq. πολλοῦ χκαϑαρμοῦ δέχα λέγειν 9" Hartung. 
πολλοὺς xa ὅρμους sic: σιγᾶν 9 ὁμοίως καὶ... δέκῃ πολλοὺς xad 

ὅρμους Weil. Scholiastam fort. ἐμοῖσι, non πολλοῖσε καιρούς legisse 

putat Herwerden. 978. δ᾽ olim Schuetz, γ᾽, deleto v. 277, 
H Wolf. 280sq. γερὸς μητροκτύόνου Stanley, χρέος μητροκτό- 
νον lacobs. 284. δέ μου Abresch. 985. ὅστις Turn., ὥς 
τις Wakefield. 286. δ᾽ dcos? Martin. Versum ante 276 re- 

ponit nescio quis, post 279 olim Herm. 290. αὐτόν με Burges. 

291. ἐς τὰ πάντα Burges. 292sq. ἀλλ᾽ εἰ ᾽πὲ γώρας Wieseler. 

χαξρουσ᾽ olim Bothe. ]υϑυστίοις et γενεϑλέου σπόρου Tzetzes ad 
Lycophr. 519. “]υθϑυστικῆς Auratus, “]ϑυστέδος Merkel. γενε- 
ϑλιοσπόρου Wieseler. 293. in scholio Τριτογένειαν (xaAetoD ac) 

Sehwenk. 294. ἵστησιν ὀρθὸν ἢ καταχλίνει δόρυ Rauchenstein. 
τέϑησ᾽ ὁρατὸν Wieseler. τέϑησιν ὄροφον (vel ὀροφὴν vel ὀφρὺν vel 
ὄχϑον vel ὄρχον vel τέϑησ᾽ ὄροχϑον) εἰς κατηρεφῆ MSchmidt. c 

ϑησ᾽ ἔναιϑρον Weil τίϑησιν ἢ vopÜo? κατηρεφῇ Wiel εὖ κατη- 
ρεφὴ Meineke. χαταρρεπῇ Heath, χατηρεμῆ Auratus, χατωφερῆ 

Burges, κατηρεπῇ Schneider, χατηρεμεῖ Emperius, χατηφερῇ Fritz- 

sche. χατηρεφὲς δόρυ Hartung. 995. ἢ "ut Φλεγραίαν Bothe. 

296. in scholio vel δρανοῦς vel é0pavo? Abresch. 297. κλύοι 
δ᾽ ἂν xal Burges. 298. εἴ τῳ, γένοιτο Burges. 299 — 306 

inter tres Furias (299 — 302, 303sq., 305sq.) distribuit Herm. 

300. παρεξηυλημένον Herwerden. 901. sensum versui 426 

similem exspectat Wunder. 302. σχιάν Heath, σκιᾶς Wieseler. 

ἀναέματον βόσκημα, δαιμόνων σκιάν, postea ἀν. βοσκ. τῶνδε δαι- 

μόνων Herm., ἀναέματος, f. δαιμόνων, σχεά, versum post 305 po- 

nens, Burges, dva£pacov βύόσχη μ᾽ ἀναιμόνων, σκεάν Damberger, dvaz- 

pacow βόσχημ᾽, ἀλημόνων σκιάν Wieseler, dva/pacov βύσχημα καὶ 

χενὴν σκιάν Hartung. ἀσώματον σκιάν Rauchenstein, δαιμονῶν σχεᾷ, 

nisi σκάνος lateat, Merkel, ἀναίματον βόσχημα δαιμόνων, σκιάν 

Weil, βόσκημ᾽, ἐναιμόνων σκιά Todt.. ἀναιμάτων βόσκημα δαιμόνων 
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σχότῳ Weidner. 308. ἀλλ᾽ ἀντιφωνεῖς, οὐδ᾽ xzé. Merkel, σὺ δ᾽ 
ἀντιφωνεῖς; ἀλλ᾽ ἀποπτύσεις olim Weil ἀντιρωνῶν . . ἀποπτύων 

Kayser. ἀποπτύσεις Abresch. In scholio δεομένου pro βουλομένου 

Burges. 304. ἐνεὸς στραφεὶς, xo? φϑέγμα σου δεϑήσεται λαλεῖν 
δεομένου (ex schol), xo? καϑωσιωμένος Durges. 306. ὕμνων 

.. τῶνδε δεσμέων Blomf. ἄχουσον Naber. 307 — 21 septies 
binis choreutis distribuit O Mueller, coryphaeo et duobus hemi- 

choriorum ducibus Wieseler, tribus ordinibus chori (307, 312, 317) 

Christ. 307. (42A) ἄγετ᾽ ἤδη xal γορὸν ζἡμεῖς»Σ ἅψωμεν Ri 
Klotz. 911. ὧν Stanley, οἷς Casaubonus. ἁμὰ vel ápecépa 

Canter, ἡμῶν Franz. ἁμὰ (zàv) Wakefield. ἁμὰ {ταῦτ᾽ » Butler. 
319. εὐϑύδικοέ 0^ ὡς Blomft, εὐϑυδέκαι γ᾽ Du Theil, εὐϑυδέκαι δηϑ᾽ 

Butler, εὐϑυδέκαε ϑεοὶ Burges. εὐδύδικαί 09^ ἡδόμεσϑ᾽ εἶναι Turn., 
εὐϑυδέκαι 9' (δ᾽ Casaubonus) ὑδόμεϑ᾽ εἶναε Canter. εὐχόμεϑ᾽ 

εἶναε Donaldson, ἡδόμεϑ᾽ οὖσαι Meineke, οἰόμεϑ᾽ εἶναε HL Ahrens. 
εὐϑυδέκαιοί 0^ (vel εὐϑύδικοι κάρϑ᾽) ὑδόμεϑ᾽ εἶναι Merkel, εὐϑυδέ 

xat ϑεοὲ δ᾽ εὐχόμεϑ᾽ εἶναι Weyrauch, εὐϑύδικοι δ᾽ ὧδ᾽ οἱόμεϑ᾽ &- 
va. Weidner. εὐϑυδέκαι δὲ σπευδόμεϑ᾽ εἶναι olim W. οἰδόμεϑ᾽ 
εἶναι RSchultze, ἑέμεϑ᾽ εἶναι HStadtmueller. 318sq. τὸν μὲν 
καϑαρὰς χεῖρας ἔχοντα γὰρ Heath, τοὺς μὲν γεῖρα νέμοντας καϑα- 
ρὰν Wakefield, τὸν μὲν χαϑαρὰς χεῖρας προὔχοντ᾽ Bothe. 914. 
χεῖρας πρὸς «* νέμοντας Pauw, γεῖρας πρὸς (qc προδνέμοντας 

HL Ahrens. 915. ἐφέρπειν Wakefield. 9117. (ἀλιτῶν Stan- 
ley). 918. φονέους rec. φονέας (εἶτ᾽ Σ Heath. 919. μά- 
στορες Droysen. 391. αὐτοτελῶς (vel αὐτοτελεῖς) Merkel. 

322. tria prima stropharum paria hemichoriis olim tribuebat Herm. 

399sq. μᾶτερ, ἅτ᾽ ἔτικτες ἡμᾶς τρεῖς. . ποινὰς DBurges. 323. 
ἀμαυροῖσι καὶ Weil. | 394. xowáv Rauchenstein. 998. κλῦϑε: /a- 
τοῦς Turn. 3897. z-àx« Merkel. 328. xupíov Auratus 99]. gpe- 
νοδαής rec., φρενοδαλίς Turn., φρενοδακής Burney, φρενοβλαβής 

Rauchenstein, φρενομανής Herwerden, φρενοπλανής Weil. 888. διαν- 
caía Lachmann. 997. τῷ γ᾽ ἂν Heath, τοῖς ἂν EAT Ahrens. 337 sq. 
οἵ ye παντουργέαις Burges. εὖτ᾽ d» αὐτουργίαις ξυμπέσῃ τις Hartung. 
ὅντιν᾽ αὐτουργέαι ξυμπάσωσιν μάταιοι Boeckh, τοῖσιν (vel τοῖς ἐν) αὖ- 

τουργέαις ἐμπεσοῦσιν ματαίοις Rauchenstein, τοὶ σὺν αὐτουργέαις ξυμ- 
πατῶσιν τὰ ϑεῖα olim Weil, co! σὺν αὐτουργέαις ἐμπατῶσιν μάταιοι 

Meineke, τοῖσιν αὐτουργέαε συμπαρῶσιν μάταιοι WNeyrauch. | 837sqq. 

τοῖσιν αὐτουργέαις ξυμπεσοῦσιν ματαέοις τοῖσδ᾽ Paley. 999. τοῖσδ᾽ 
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Pauw, τάσδ᾽ Heath, τοῖσδ᾽ vel τῷδ᾽ Blomf. ὁμαρτεῖν p^ Burges. 
941. τὸ πᾶν Burges, ἀγᾶν Bergk, ἀρᾶν Martin. 342. in scholio 
ἐφυμνέῳ τῷ αὐτῷ αὖϑις γρῆται Abresch. 947. αἰανὴς βροτοῖς 
Burges. 348. γενομέναισε Herm. 949. ἅμιν ἐκλώϑη Blomf. 
350. ἀϑανάτων ἀπέχειν olim Herm. ^ 350sq. δ᾽ ἄπ’ ἔγειν γέρας 
Evers, δέψ᾽ ἔχειν xvégoc Martin, δ᾽ ἀπέχειν χροός vel γρέος, postea 
χερός Wieseler, δ᾽ ἀπέχειν γόας Merkel, δ᾽ ἀπέχειν ἑκὰς Weil, 
ἀπέχειν ἔδος olim W. 858. ἔτε δὲ παλλεύκων Heath, παλλεύκων 
δ᾽ ἐγὼ Pauw. παντολεύκων Rossbach et Westphal. 958 sq. παλ- 
λεύκων πέπλων δ᾽ ἀγέραστος ἄμοιρος ἄκληρος ἐτύχϑην (olim τῶν 

δὲ παλλεύκων πέπλων αἰὲν ἄμοιρος xc.) Herm., παλλεύκων δὲ πέπ- 
λων ἄκληρος ἐτύχϑην Bothe, ἐς τὸ πᾶν λευκῶν πέπλων αἰὲν ἄμοιρος 

ἐτύχϑην Bergk, παντολεύκων δὲ πέπλων ἀγέραστος ἄμοιρος ἐτύχϑην 
Heimsoeth, παλλεύχων πέπλων δ᾽ ἀγέραστος ἄκληρος ἐτύχϑην R 

Schultze, χαλλῶν λευκοπέπλων ἀπόκληρος ἄμοιρος ἐτύχϑην Weidner, 
ἁλιᾶν δὲ λευκοπέπλων ἀνέορτος ἄμοιρος ἐτύχϑην Weil. 354. 
πάντα γ᾽ ἄμοιρος Pauw. ἄμμοιρος Elmsley, ἀπόμοιρος O Mueller, 
ἅμ᾽ ἄμοιρος Franz, πανάμοιρος Rauchenstein. ἄμοιρος μούνα ἐτύχ- 
ϑὴν Dind., ἀπόμοιρος ἐτύχϑην Hartung, ἄμμορος ἠδ᾽ ἀπόκληρος 

ἐτύχϑην Paley. θὅδεαᾳ. αἱμάτων .. ἀναδροπάς Weil. 351. 
ὃν φίλον Stanley. «oc Stephanus. 358. ἐπιτόνως Turn. G:o- 
μένα Heath. 358sqq. ἐπὲ τόδ᾽, ὦ, διόμεναι — χρατερὸν ὄντα 
περ ὕμως μαυροῦμεν --- νέον αἷμα Enger, ἐπετόνως διομένα κρατε- 

ρὸν ὄντα περ ὕμως μάρπτω μιν ἐν δρόμῳ σπουδαῖον Rauchenstein. 
969. ὄνϑ᾽ ὅμως Arnaldus, ὄντ᾽ ὀλίσϑῳ Merkel. 959 sqq. (xpa- 
τερὸν ὃν ὁμοίως olim, postea) χρατερὸν ὄντα περ ὅμως μαυροῦμεν 
νέον αἶμα, postremo χρατερὸν ὃν ἔϑ᾽ ὁμοίως μαυροῦμεν νέον ἅλμα 

Herm., χρατερόποδά γ᾽ ὅμως μάρπτομεν νέον αἷμα Schuetz, χρατε- 

ρὸν ὄνϑ᾽ ὁμοίως μαυροῦμεν ὕφαιμα Lachmann, κρατερὸν ὄνϑ᾽ ὅμως 

ἀμαυροῦμεν ὑφ᾽ αἵματος νέου Burges, χρατερὸν ὄνϑ᾽ ὑπὸ μύσους 
μαυροῦμεν νεοεργοῦς (olim κράτος ὑφ᾽ αἵματος ὁμῶς αὔομεν νεοερ- 

γοῦς) MSchmidt, --- κρατερὸν ὄνϑ᾽ ὅμως ἀμαυροῦμεν --- αἵματος 

γέου olim Weil, χρατερὸν ὄντα βάσιν ἀμαυροῦμεν ὕφαιμον ano- 
nymus, χρατερὸν ὄντα περ ἀμαυροῦμεν εὖνεν Davies. 960. 
μαυροίμαν Heath. μαυροῦμεν delet HL Ahrens. «opo? wv Lin- 

wood. ἀμαυροῦμεν ὕφαιμον Bothe, μαυροῦμεν καμάτοισιν Ο Muel- 

ler, μαυροῦμεν νεύαιμον Prien, μαυροῦμεν ἀμφ᾽ αἵματος νέοιο Har- 

tung, ἀμαυροῦμεν αἱμονεουργὴ (αἱματόφυρτον, αἱμοφόρυκτον) Ross- 
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bach, μαυροῦν ὑφ᾽ αἵματος νέου Todt. ἀφ᾽ αἵματος νέου Schoe- 
mann. In scholio διὰ... αἷμα c0 . . εἰργασμένον olim Hermann. 

361. σπενδόμεναι vel σπενδομένα olim Hermann. σπευδομένα δ᾽ 
Burges, σπευδόμεναί τ᾽ Dutler. 361sq. σπευδομένας ἀπέχειν 
τινὰ τᾶσδε μερέώμνας Schoemann, σπενδομένας δ᾽ ἀφελεῖν τινι 
τάσδε pepjwec Rauchenstein. 36lsqq. σπευδόμενα: δ᾽ ἀφε- 
λεῖν Δία τάσδε μερῴνας ϑεοί y' . . ἐπέκραινον Heath, σπευδόμεναέ 

y ἀφελεῖν Δία ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖς λατρέαις ἐπικραΐνειν Wake- 
field, σπευδομένα δ᾽ ἀφελεῖν τινε τἀμὰ μέριμν᾽ ἦν ϑεῶν, ἀτέλειαν 

ἐμαῖς τε λιταῖς ἐπικραίνειν Burges, σπενδομένᾳ δ᾽ ἀφελεῖν τινε τάσδε 

μερῴνας Mop? ἀτέλειαν . . ἐπιχραίνει Herm., σπευδόμεναέ τ᾽... 

ἐπιχραίνω Hartung, σπευδομένᾳ .. μερίμνας χρεὼν ἀτέλειαν ἐμαῖσι 
λύγοις ἐπιχραΐνειν Merkel, σπευδομένᾳ . . αὐτοτέλειαν ἐμαῖσι λιταῖς 

ἐπέκραινεν M Schmidt. 362. τᾷδε μερέμνᾳ Todt. 363. ϑεῶν 
ἀτέλειαν olim Herm., τῶν δ᾽ ἀτέλειαν Schuetz, ϑεῶν τ᾽ ἀτέλειαν 

Butler. δὲ τελείαν Nitzsch. 96854. ϑεὸν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσι 
δέκαις ἐπικρίνειν; deinde δεῖ τελέαν ἐπ᾽, tum ϑεῶν δὲ τελέαν {ἐπ᾽ 
ἐμαῖσε δέκαις énexpatyety vel potius ϑεῶν δ᾽ ἐπ᾿ ἐμαῖσι δέκαις τε- 
λέαν ἐπικραένειν, denique ϑεῶν δ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσι δίκαις ἐπιχραξ 
yety Weil. ἠδ᾽ ἀτέλειαν ἐμαῖσιν ἀραῖς ἐπιχραίνειν Voigt, ϑεῶν δ᾽ 
ἀτέλειαν ἐμᾶς μελέτας ἐπιχραίνειν Weyrauch, ϑεῶν ἀτελῆ δ᾽ ἀλι- 
τοῦσε δέκαν ἐπικραΐνειν Metzger, ϑεῶν ἀτέλειαν ἐμαῖς μελέταις ἐπι- 

κραίω IHHSchmidt. (ἐμαῖς λατρίαις Wakefield), ἐμαῖσε λαχαῖς 
Schuetz, ἐμαῖς μελέταις H Voss, ἐμοῖσε λύτροις (olim ἐμοῖς ἀλεταῖς) 

Bothe, ἐμαῖς λεΐταις O Mueller, ἐμαῖσι δέκαις Prien, ἐμαῖς τελέταις 
Fritzsche. 965. ἄρχεσιν Fritzsche, ἔγχρισεν Wieseler. ἔλϑοιν 
Bergk. Post 865 lacunam (— 353— 55) statuit et 356 — 60, 

366 —68, 374 — 78 mesodos habet Schoemann. 966. ζεῦ at- 

ματοσταγὲς fg ἢ. Ζεὺς αἱμοσταγὲς ἔϑνος γὰρ τόδε λέσχας Bothe, 

Ζεύς y αἱμοσταγὲς χτέ. OMueller, Ζεὺς αἱμοσταγὲς xcé. Franz, 
Ζεὺς γὰρ δειματοσταγὲς κτέ. Herm., Ζεὺς γὰρ ἀξιόμεσον πᾶν, postea 
Ζεὺς γὰρ αἱματόφυρτον (vel αἱμοφόρυκτον) πᾶν ἔϑνος κτέ. Dind., 
Ζεὺς τἄρ᾽ αἱματοσταγὲς ἀξιόμισον ἕδος κτέ. Merkel, Ζεὺς γὰρ at- 
ματος ἁγὲς ἔϑνος {ἅπαν τόδε λέσχγας MSchmidt, Ζεὺς γὰρ αἱἷμο- 
σταγὲς κτέξ. Heimsoeth. αἱματοχαρὲς Abresch. 368. ἐπηξιώ- 
σατο Todt. In ephymnio post 368 addito ἐπιτρέπων pro ἀνα- 

τροπάς ponit Bergk, ἀνατροπὰς per appositionem ad μερέμνας refert 

W., ut subiectum ad εἰς ἄγκρισιν ἐλϑεῖν Weil. Post 368 vulgo 
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de Heathi coniectura v. 374 — 78 transponuntur, quibus v. 379 — 83 

continuat transpositos M Schmidt. 969. δόξα: γ᾽ Abresch, δό- 

fac δ᾽ Bergk. ἀνδρὸς Schuetz. 971. γᾶς Herm. 9172. ἅμε- 
τέραις Dind. 978. ὀρχηϑμοῖς τ᾽ ἐπιφόροις Pearson, ὀρχησμοῖσέ 

τ᾿ ἀφϑόγγοις Burges, ὀρχησμοῖσέ τ᾿ ἐπιφρύνοις Scholefield. ἐπεφό- 
pouc Stanley, ἐπὲ φόνοις Abresch, ἐπιφόβοις Wakefield. κ“σ 874. 
μάλα μὲν οὖν Portus. ὀλομένα Lachmann, ὀλομέναν (olim ἀλμένα) 
Bothe. 911. σφαλερὰ γὰρ τανυδρόμοις, postea σφ. τανυδρόμοις 

γὰρ Herm., σφαλερά περ τανυδρόμοις Linwood, σφαλέρ᾽ ἀνυδρόμοις 

HL Ahrens, σφαλερὰ καὶ τανυδρόμοις Schoemann, σφαλερά τ᾽ ἀνυ- 
δράνοις Merkel, σφαλερὰ γὰρ τανυδρομεῖν Paley, σφαλέρ᾽ ἄγαν δρό- 

pore Weyrauch. In scholio χώλοις delet et τοῖς τανυδρόμοις αὐ- 

τῶν ad 337sq. refert Paley, »xa? ταχύδρομοι {γὰρ οὐ δύνανταξ 

μ᾽ éxguysiv«, »qui versus potest esse Comici«, Burges. 971 sq. 
σφαλερὰ κῶλ᾽ ὁδοῖς χρύφ᾽ ἄταν τ᾿ ἐπάγουσα τανυδρόμοις Burges, 

σφαλέρ᾽ ὅταν τανυδρόμοις χῶλ᾽ Z χτξ. Enger, σφαλερὰ xai τανυ- 

δρόμοις κώλοις ὀρέγματ᾽ ἐμποιοῦσα Rauchenstein, -- σφαλερὰ τανυ- 

δρόμοις ὅμως κῶλα -- δύσφορον μάταν olim Weil, σφαλερὰ κῶλα, 
τανυδρόμοις κτξ. anonymus. τανυδρόμοισιν.. δυσφόρως ἄγαν Todt. 
918. (sic) κῶλα ζῥέπτουσαΣ δύσφορον ἄταν Hartung. χκῶλ᾽ ἐς δύσ- 

»v 

φορον Schoemann. δύσφρον᾽ ἄταν HL Ahrens. 9179 sq. πταέων 
δ᾽ οὐκ οἷδεν πόδ᾽ ὑπ᾽ ἄφρονα Aópac Burges. τόϑ᾽ Hartung, τις 

Rauchenstein. ὑπέρφρονε λύμᾳ scholiastam legisse putat Wieseler. 
380. λύσσᾳ Casaubonus. 381. μύσους Paley, μυσὸν vel μυχρὸν 

Hartung, μυσῷ RSchultze. 989. óvogepá τις ἀχλὺς Auratus. 
388. πολύστομος Musgr. 384. μένε: δ᾽ ἄρ᾽ Pearson, μόναι γὰρ 
Heath, μέλε: γάρ Dobree, fort. ἄραρεν. — μένει γὰρ εὐμήχανοι OMuel- 

ler, ἡμεῖς γὰρ εὐμήχανοι Hartung. εὐμάχανος (et 886 μνάμονες, 

387 δυσπαράγοροι:, 889 ἀναλέῳ, 399 δυσάλιον) Dind. 3845q. μέ- 
vet yàp εὐμήχανοι δέκα: τέλειοε Bothe, μένεε yàp εὐμηχάνῳ τε καὶ 
τελεέῳ Weil. 986. Σεμναὲ Heimsoeth. 988. ἄτιμα τίομεν 

ἀτίεται Weil, ἄτιμα τέετα Meineke. ἄτεμ᾽ ἀτέετα τειόμεναε Hartung, 

ἄτιμ᾽ ἀτέετ᾽ ἀνυτόμεναι Merkel, ἄτιμα τίεται, διαμένεε  RSchultze. 

τεμα τέετε Kirchhoff. διόμεϑα Musgr., δυόμεναι Emperius, vaéo- 
μὲν vel δυόμεϑα M Schmidt. 389. λάχῃ eicit Wellauer. 390. 
ἐν ἡλίῳ Casaubonus. ἀνάλιοε λαμπάδων ὁδοπαίπαλα Hartung. Adp- 
dec Scaliger. δυσποροπαίπαλαι Heimsoeth, δυσμολοπαέπαλα Weil, δύσ- 

βατα παίπαλα Oberdick, δυσοδοπαιπάλᾳ (et 398 γϑονὸς) Gilbert 
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394. ἀμοῦ Meineke, ἀμὸν Davies. 395. in scholio Morpàv (xpav- 
eura) xal (ἐλ ϑεῶν Paley. 396. ivi δέ e Auratus.  396sq. 
ἔτι δέ μοι γέρας πέλε: H L Ahrens, ἔστε δ᾽ ἔστ᾽ epo! γέρας MSchmidt. 

997. πάλα: παλαιόν Wieseler, νέον παλαιόν Weil. παλαιόν ἐστιν olim 

Herm., παλαιὸν, οὐδέ πω Donaldson, z. οὐδὲ νῦν Drake, π. οὐδ᾽ 

ἐγὼ Heimsoeth. 398. κύρω Herm., χύρσω anonymus. χαέπερ 
ζνέοϑεν» HStadtmueller. χγϑονὸς Hartung. 399. λᾶξιν i. e. 
λῆξιν Heath. 

401. τῆσδ᾽ (vel τήνδ᾽) ἑκὰς φϑατουμένη Casaubonus, γῆς xa- 

ταφϑατουμένη olim Schuetz. χαταφϑιετουμένη Verrall. 40154. 
ἐπὶ Σχαμάνδρου δ᾽ ἦν καταφϑατουμένη γῆν, ἣν Burges. τὴν ox. 

δῆτ᾽ Wakefield. 409. ἣν δήδ᾽ Bothe, ἣν δή γ᾽ anonymus et 
Hermann. 404. ab-ózpspvov ἐς τροπὴν vel irae κοπὴν Ver. 
rall. 405. Θησέως τόκοι ALudwig. 407. πτέρωμ᾽ ἅπερ 
IBMayor. στροβοῦσα Burges. 407 sq. alterumutrum horum ver- 

suum spurium esse suspicatur Paley. 407. ῥοιζοῦσα Blomt. (κόλ- 

πον AiyéÉoc Bothe). 408. κώλοις Wakefield, πώλοις τ᾽ Butler. 

οὐκ ἐπιζεύξασ᾽ Pauw. πνόοις ἀκμαίοις, οὐδ᾽ ἐπιζεύξασ᾽ Weil. 409. 

xal νῦν ὁρῶσα Paley. 418. ὑμῖν δ᾽ ὁμοίαις Pearson. ὑμᾶς δ᾽, 

ὅμοε᾽ αἷς εἶδον οὐ σπαρτῶν γένη Burges. 414. οὔτ᾽ αὖ Fritzsche. 
οὔτ᾽ οὖν ϑέαισε. . δρωμέναις Wieseler. πρόσϑεν εἰσορωμένας Har- 
tung. (ἀρουμέναις Wakefield). 418. ἐν βροτοῖσιν ἐμφερὲς μόρφωμά 
τε Burges. ἐμφερέσε Pauw. 416. δ᾽ ὁμωροφοῦντα Naber. τοῦ πέ- 
λας g, τὸν πέλας Heath. τὸν πέλας καχὸν olim Bothe. In scholio οὐ 

δυνήσομαε.. ἄλλον φέξα: Paley. 417. Z0" σ΄, δῆτ᾽ Wunder. οὐδ᾽ 
ἐπίσταται Hartung. 418- 98. 418—20 coryphaeo, reliqua chorica 

singulis choreutis tribuit Genelli, tres Furias deinceps loqui putat 

Bamberger. 419. αἰανῆς fg h, Tzetzes ad Lycophr. 406, divze 

M Schmidt. 490. Ἡρὰ δ᾽ &vopxoc, [ἧς τε παῖς κεκλήμεϑα Bur- 
ges. γῆς ὅδαι Hartung. ὑπαικαλούμεϑα Merkel. 491. εὐωνύ- 

μους vel ἀνωνύμους Burges. In scholio fort. τὰ ὀνόματα οἷς. 

422 — 38. chorica tribus Furiis distribuit Wieseler. 429. μὴν 
Wakefield. τιμὰς ἀμειδήτους ἐμὰς Burges. (τάσδ᾽ Arnaldus, τάς 

τ᾿ Abresch). 494. οαὐτοκτονοῦντας Davies. 4927. ἐπιρροέζῃ 

Bentley, ἐπιρριζεῖς olim Herm. 429. ἄλλαις ἀνάγκαις 7; τινος 
olim Bothe. ἁλοὺς ἀνάγκαις Naber. ἢ τίνος g, z τίνος fh, μή ct- 
νος Hartung. 481. γὰρ ὄντοιν Bothe, περ ὄντοιν Linwood. λἡό- 

γος fg. 432. δέξαι᾽ ἀν, εἰ... ϑέλοι (vel ὃν δοῦναι ϑέλω) Musgr. 
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ὅρκον ἂν δεξαέμεϑ᾽, εἰ ϑέλοι olim Schuetz. εἰ δοῦναι ϑέλῃς Stanley, 
οὐδ᾽ εἶναε ϑέλει Wakefield, εἰ δοῦναι ϑέλοις olim Herm., οὐ δοῦ- 

vat ϑέλοι Schuetz, εἰ δοῦναι ϑέλοιν Dindorf. ἀλλ᾽ ὅρχον οὖν δέξαι 

ἂν οὗ δοῦναι ϑέλει; Bothe, ἀλλ᾽ ὅρκον οὐ δέξαι᾽ ἄν, ὃν δοῦναι ϑέλω; 

MSchmidt, ἀλλ᾽ ὅρκον εἰ δέξαιτ᾽ ἄν, οὐ δοῦναι ϑέλεις; versum post 

435 personarum notis mutatis transponens olim, postea ἀλλ᾽... 

ἄν, οὐ δ᾽ οὖν ἀξιοῖ A Ludwig. 483. δικαιοῦν olim, postea δὲ- 

καία et ἢ εὖ πρᾶξαι Wieseler. πρᾶξαι δικαίως μεῖον ἢ κλύειν ϑέ- 
Ae&c Kayser. In schol. οὐ ϑέλεις.. ἣ κατηγορεῖς Weil. 438 sq. 
δέκαιος μᾶλλον, εἰ. . ϑέλεις, ὡς δεῖ. ΧΟ. δίδαξον: τῶν σοφῶν 

coí γ᾽ οὐ σπάνις Burges. 484. οὐ σπάνις Valcken., οὖν πέλει 
(πέλῃ recc.) vel οὐ πέλει; Linwood. 435. δὴ νικᾶν Wakefield. 
wxày ϑέλε schol ad v. 432 legisse videtur Paleio. 437. ἢ 

Stanley. 488. σέβουσαΐ σ᾽ ἀξίαν γ᾽ Pauw, o£fovcat γ᾽ ἀξίαν 
c Wakefield, σέβουσαζ γ᾽ ἀξίαν y' Hermann. σέβω σέ γ᾽  Bur- 
gard. ἀἄξιαξ τ᾿ ἐπαξέων Heath, ἄξι᾽ ἀντ᾽ ἐπαξέων olim Hermann. 

ἐπ᾿ ἀξίων Rob., xaz' ἀξέων Arnaldus, ἀπ᾿ ἀξέων Stanley, xa ἀξίων 

vel τὴν ἀξίων Wieseler, ἐπαξίως Boissonade. σέβειν γὰρ ἀξίαν 
ἐπαξιῶ Hartung. 441. τῶνδ᾽ rec. ἀμύναϑε Burges. 448. 

ἐστίας ἁγνῆς Burges. 444 delet O Marbach. ἐντροπαῖς Verrall. 
448sq. ἔχειν — ἐφέξομαι Fritzsche, ἐπεὲ (vel ἔγων) μύσος . . ἐφε- 
ζόμην Wieseler, ἔχω μύσος . . ἐρφρήμενος Karsten. ἔγεε μύσος . . 
τὴμῇ τόπερ égstóprv Merkel. 449. τὴμῇ σὸν προσημένῃ βρέ- 
τας Heimsoeth. ἐφημένῃ Porson, ἐφημένου Butler, ἐφιζούσῃ Bothe, 
ἐφημμένῃ Doederlein, ἐφέζομαι: Paley. 450 — 53 delet Gilbert, 
450 — 56 HWolf. 451. ἄφερκτον Musgr. 452. fort. ἔστ᾽ 
ἂν χκαϑαιμάξωσε... βοτοῦ | ogayal προσαρδμοῖς . . καϑαρσίου. 

4568. νεοϑηλοῦς Abresch. χαϑαιμάξωσιν εὐϑήλου Wunder. 454. 
τοῦτ᾽ Gilbert. 454sq. πρὸς ἀδύτοις πάντ᾽ ἀφιερώμεϑ᾽, οὐχ ot- 
xotc γε κἀν βοτοῖσε xcé. Burges, fort. πρὸς ἄλλων. . ἀφιερώμεϑα 
χοιροχτόνοις δρόσοισε καὶ ῥυτοῖς πόροις. 455. βατοῖσι Martin. 

οἴκοισέ τ᾿ &loflácotot (vel κἀσβατοῖσι) scholiastam legisse putat Wie- 

seler. ῥυτοῖς ῥόοις Hartung. ποτοῖς Wakefield. In scholio xo? 
εἰς olxouc εἰσελϑὼν xal ὑδάτων μεταλαβών Paley. 456. ἐκ πο- 
δῶν £Ào (vel ἔχω) Wakefield. 458sq. ἱστορεῖς; καλοῖς Aya- 
μέμνον᾽ ἂν. "Apéov ναυβατῶν ápuóccopa Burges. 460. ξὺν à 
τάλαιναν Paley. ἸΤρῳὰν Bothe, πρῴην vel potius zocav Meineke, 
πρόσϑεν Dind. 460 sq. ξὺν οἷς ἀγρεύων dzoÀw .. ἔϑηκε scribit 
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et post haec lacunam statuit Burges. 461. οὗτος ἔρϑιτ᾽ Turn. 
464. λουτρὼν Stephanus. δ᾽ ἐξεμαρτύρει Scaliger, τ᾿ &fepapcópe: 

Wakefield. xpigaca λυτρῶν ἀἁξεμαρτύρε: HL Ahrens, xpódca Aov- 
τρῶν κἀξεμαρτύρε: Hartung, ME ὃ λουτρὼν δ᾽ ἐξεμαρτύρε: 

Rauchenstein. 465. γῆν πρὸ γῆς φυγών, χρόνῳ Burges. 468. 

τῶνδ᾽ ὃ κινῶν Burges. χείνῃ Wieseler. Post 468 lacunam 
statuit Weil. 470. εἰ μὴ ἀντιδρῶν Hermann. τῷδ᾽ Wieseler. 
τοὺς ἐναντίους HLAhrens, δρῶν τοὺς αἰτέους Hartung. 471. σύ 

γ᾽ Wellauer. σύ τοι Bothe. 479. πάντα xa) τάδ᾽ Heath. 

479. ἢ τις Pearson. 413 sq. j τις nre : : βροτῶν Stanley, 

τιν᾽ οἴεσϑαι. -᾿βροτὸν Valcken., 7 τις οἶοετ᾽ ἂν κτέ. Musgravius, 
εἴ τις οἴεται xz. Hermann. ἤ τίς οἴεται, τόδε βροτοῖς Wieseler, 

ἢ εἴ τι σείεται τόδε βροτοῖς Weil, 7 . . οἴεταξ ποτε Ἐμοῦ τός vel oi/&- 

vat βροτός, ἐστὶν Wunder. 7 τίς οἴεται μόνος βροτὸς δικάξειν Gil- 

bert, 7 τίς οἷος οἴεταε βροτὸς δ. Verrall. 474. μόνος vel αὐτὸς 
δικάξειν ALudwig, fpacode δικάζειν Herwerden. 476. χεὲὶ σὺ 

Heath. σὺ νῦν Burges. ἐμὸς vel ἐμοῖς Pauw, ὅπως Heath, πόνοις 

Burges, πόνων vel xaxàv vel potius φόνον Petersen, δρόμοις Herm., 
νόμῳ Dind., νόμους Wieseler, ὁμῶς Merkel, ὅλως M Schmidt. 

47θ54ᾳ. ἀλλ᾽ οὖν ἐπεὶ σὺ μὲν κατηρτυκὼς μύσος. ., ὅλως ἄμομ- 
φον x-é. Rauchenstein. 478. ὁμῶς τ᾽ vel ὅλως Pearson, ὅπως 

^ Tyrwhitt, ὅλως τ᾿ Wakefield, ὁσίως O Mueller, οὕτως δ᾽ Peter- 

sen, ὁσίως δ᾽ Schoemann, ὁμῶς δ᾽ Merkel ὅπως ἄμομφον ὄντα 
σ᾽ αἱρῶμαι Dobree. ἐμοῖς" ἄμομφον δ᾽ ὄντα Linwood, ἐμοῖς " ἄμομ- 

φον ὄντα δ᾽ αἰδοῦμαι: Herm. Versum ante 476 collocat Butler, post 

482 Wellauer, (post 485, deleta particula δὲ, olim Hermann), ex- 

pungebat olim Dind. et expungit Prien. 479. εὐπέμφελον Bothe. 

MNZ UNA SM 

Post 479 aliquot versus excidisse putat Wunder. 4'79sqq. αὖ- 

ται δ᾽ ἔχουσαι. .| ἂν μὴ τύχωσι . .,| χώρᾳ μεϑεῖντ᾽ ἂν ἰὸν ἐκ 
φρενῶν, ὃς αὖ non memini quis. 480. νιχηφόροι Pauw. 4805ᾳ. 
x&i . . χγωροῖεν αὖϑις Heath et Tyrwhitt. 480 sqq. κἂν μὴ τύ- 
χωσι.. ἀμφότερα νόσος: ὅμως δ᾽... πόλει (418), πέμπειν δὲ χαΐζὸε 

δυσπαλεῖς ἀμηνέτως MSchmidt. 481. γωροῖεν αὖϑις Turn., χω- 
ροῖμεν αὖϑις, 479 — 92 choro tribuens, Butler. γωρεῖ μεταῦϑις 

Wieseler. Inter μεταῦϑες et ióc lacunam statuit Merkel. ἰὸς ἄφο- 

ρος ἡπάτων Martin. 488. ἀμφοτέρω (vel ἄμφω μὲν) Petersen. 
μ᾽ ἑλεῖν Linwood. 483sq. delet H Wolf. (ἀμφότερ᾽, εἰ μένεις, 
πέμπειν δὲ xal δύστηνον ἀμήχανον ἐμοί Heath, ἀμφότερα μενοῦν, 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 18 
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πέμπειν τε δυσπέμπειν τ᾽ ἀμηχάνως ἐμοέ olim Bothe, ἄμφω μὲν μέ- 
νεῖν — πέμπειν δὲ δυσπήμαντ᾽ ἀμηχάνως ἐμοΐ Wellauer). 484. 
δυσσήματ᾽ Ald. δυσπήμαντ᾽ Scaliger, δυσποέμαντ᾽ Casaubonus, δυσ- 
μήνετ᾽ margo Askewi, δισσὰ πήματ᾽ Pauw, δυσπετήματ᾽ vel δυσσε- 
βήματ᾽ Abresch, δυσπέτη μ᾽ Fritzsche. ἀδυσπήμαντ᾽ ἀμηχάνως Wake- 

field, δυσσήμαντ᾽ ἀμηνέτως Tyrwhitt, δυσμήνετ᾽ ἀμηχάνως Wieseler, 
πήματ᾽ ἔστ᾽ ἀμήχαν᾽ ὡς HL Ahrens, δυσπάλαμν᾽ ἀμηνέτως Hartung, 
δυσποίμαντ᾽ ἀμηνέτως Weil, ἀπημάντως, ἀμηχάνως Todt. ἀμηχάνως 
ἔχεε vel ἀμήχαν᾽ ἐστέ μοι Butler. πέμπειν τε τάσδε, πῆμ᾽ ἀμηχάνως 
τ᾽ ἔχει (olim δυσπήμαντ᾽ ἀμηνέτως ἐμοί) Dind., πέμπειν τ᾽ ἀμηνέτως 

σφε δυσπήμαντ᾽ ἐμοί Donaldson, πέμπειν δ᾽ ἀμηνέτους ἀμηχάνως 

ἔχει Paley, πέμπειν τε τάσδε, πῆμ᾽" ἀμηχάνως ἔγω Herwerden. 
δυστέκμαρτ᾽ ἀμηνέτως ἐμοί olim W. In scholio ἀμηνέτους Paley. 

486. inter δικαστὰς et ὁρκέων nonnulla (ἀντ᾽ ἐμοῦ καϑέσταμαε, πι- 
στούς, δικαίους 9^) intercidisse opinatur Linwood. ὁρχέους atpou- 
μένη Casaubonus, ὁρκίοις αἱρουμένους Pauw, (ópx«o δ᾽ atpou- 

μένη vel ὁρχεῶ δ᾽, αἱρουμένους olim Herm.), ópx«? γ᾽ αἱρουμένους 

Minekwitz, ὅρκεόν γ᾽ αἰδουμένους Prien. Post 486 lacunam statuit 
(σέβειν κελεύσω τῶν ἐμῶν ἀστῶν πόλιν) Herm. 487. ϑεσμόν 
τιν’ Musgr., ϑεσμὸν μὲν Todt. 488. in scholio αὐτὸν Rob. 

Versum ab Aeschylo abiudicat et clausulam orationis inde a v. 485 

ab interpolatore mutatam esse putat H Wolf. 488 —91 sic dis- 

ponit: 490. 491 (φήφῳ . . ἐτητύμως | ἥξω *** vel xowo δ᾽ ἀπ᾽ 
ἀστῶν... φήφῳ .. ἐτητύμως). 488. 489 MSchmidt. 489. καλεῖϑ᾽ 

Rob. τῆς δέκης δ᾽ Wellauer. ὀγκώματα Bothe, ἐρεέσματα Schuetz, 
ὁρκώματε Burges. Post 490 lacunam statuit Weil. 491. ἄξω 

Auratus, ἥσω Pauw, τάξω Schneidewin, 7e HL Ahrens, eto olim, 

postea ἔξω Wieseler. ἥξω δικάζειν Verrall. 492. óyxov φέ- 
povcag olim, postea ὅρκων περῶντας Bothe. ὁρκωμοτοῦντας μηδὲν 

ἔκδικον φράσαι vel ὅρκον περῶντας μηδέν, ἐνδέκους gpsoí» Butler. 
πορόντας et cum Marklando φράσειν Hermann, 9' ὁρῶντας Fritz- 
sche. μηδέν᾽ Turnebus. μηδέ ct ᾽χδικον φρονεῖν Heath, μηδέν᾽ ἐν- 
δικον φρεσίν Boissonade. ἐνδέώκοις φρεσέ Musgr. φράσαι Pearson, 
φέρειν Martin. ὅρχον πεδῶντας μηδὲν ἔχδικον φέρειν Hartung, 
ὕρκῳ δεϑέντας (vel ᾿μπεδοῦντας) μηδὲν ἔκδικον φέρειν Rauchen- 
stein, ὥρκον περῶντας μηδ᾽ ἐν ἐχδίκοις φρεσέν Wunder. Versum 
qui deest in h, post 486 (αἰδουμένους | ὅρκον, περῶντας μηδὲν ἐχ- 

δίκοις φρεσίν, | ϑήσω τὸν εἰς ἅπαντ᾽ ἐγὼ ϑεσμὸν γρόνον) collocat 
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M Schmidt. 498. χκαταστροφαὶ νόμων HL Ahrens, ἐμῶν xaca- 
στροφαὶ Weil, καταστροφὰν ὁρῶ W. 498 54. καταστροφαὶὲ νό- 

pov ϑεσμέων τ᾽ LSchmidt. 498sqq. νῦν καταστροφαΐέ, νέων 

ϑεσμέίων εἰ κρατήσει δίκαια καὶ Merkel. 495. δίκαν τέκνου 
βλάβα Burges, δέκας κακὰ βλάβα Wieseler, δέκας 0:4! βλάβα Wun- 

der, δέκαισιν & βλάβα Weil, δίκᾳ κακᾷ βλάβα Verrall. 496. 

ματροχτόνου Ellendt. 499. (ἑτοζμα Pearson, ἄτιμα Stanley), 
ἄτιτα Bothe, ἔτε μὲν Butler. 

501. -σιν μετά τ᾽ αὖϑις Ald., -σε τῷ μεταῦϑις Pearson, -σιν 

μετά γ᾽ αὖϑις Abresch, -σιν τὸ μεταῦϑις Schuetz, -σιν τύμμα τ᾽ αὖ- 
ϑὲς Burges, -ot» (za8stv) μεταῦϑις Wieseler, -σιν μετακλαῦσαι Har- 

tung. 509sq. βροτοσχόπων μνημόνων Burges. 503. ἀφέρ- 
€e Casaubonus, ὑφ᾽ £pde: Wakefield. 504. τιν᾽ Weil, τις de- 
let A Ludwig. 505. ἀφήσω Raymond (apud Burgesium). — 506. 

πεύσεταί τ᾿ Hartung. προφωνεῖν Casaubonus. In scholio ἀεὲ τὰ 
ἀλλήλων (xaxà διηγούμενοι» dxoócovcat ὅτι οὐ Paley, γενήσεται 

Stephanus. 508. Azocw A Ludwig. ὑπόδησιν f, ὑπόδυσιν g, AZ- 

dw» ἀπόδοσίν τε Casaubonus. ἐπίδοσιν scholiastam legisse putat 
Wieseler, ὑποδοχήν Paley. 508sq. λῆξιν ἀπόδοσίν τε μόχϑων. 

οὐκέτ᾽ εὐσέβεια Butler. 509. ἄκε᾽ ἔτ᾽ Burges, ἄκεα δ᾽ Schwenk. 

ἄκεά τ᾽ εὖ βέβαια Martin. ἄχεα δ᾽ οὐ βέβαια, τλάμων (ἃ) Har- 
tung. πάϑεα δ᾽ scholiasta legisse videtur Paleio. 510. τλάμονα 
Butler. (μάταν olim delebat Herm.) τλάμων δέ τις μάταν ἐρεῖ 

Martin, τλάμων σφέ τις παρηγορεῖ Schoemann. προσηγορεῖ Wake- 

field, παραγορεῖ Dind. παρηγορῶν (λῆξιν ὑπόδυσέν τε μόγϑων dxcá 
v .. παρηγορῶν) Herm. 514. δίκα τ᾿ Lachmann. πῶ δέκα | πῶ 

Keck. 917. τεχνοπαϑὴς Burges. 518. οἰκτρὸν Casaubonus. 
518sq. ἐπεὶ γῇ πίτνε: Burges. 519. νόμος Wakefield, πυϑμὴν 
Metzger. 590. τὸ ϑεῖον αὖ Wakefield, τὸ δεινὸν οὖν Butler, 
τὸ δεινὸν ἦν Metzger. 520sq. εὖνες φρενῶν Merkel, ἐντὸς φρε- 
γῶν olim, postea οὗ (vel εὖ) τις e. MSchmidt. 590sqq. τὸ δεινὸν 

αὖ τις φρενῶν et cum Abreschio δειμανεῖ Herm., τὰ δεινὰ, νοῦ xal 
φρενῶν ἐπίσκοπον, δεῖν᾽ ἄγε: καϑήμενον Burges. τὸ δεινὸν εἶναι 
φρενῶν... δεῖ. μένει καϑήμενον ξυμφέρει Wieseler. τόδ᾽ αἰνὸν 

εἶναε φρενῶν ἐπ. δεῖμα δεῖ Oberdick. cc φρενῶν . . αἰνέσει Davies. 
521. ἔπι σχότον Wilamowitz, 522. δειματοῖ Schuetz. δεῖμα 
δεῖ, πάϑη μένειν Metzger. 523. ξύμφορα Bothe. 524. δέε: 
Casaubonus, σϑένε: Heath, (στέγει Wakefield). 5925. μῆνιν Bothe. 

18* 



216 APPENDIX 

ἐν φόβῳ olim Schuetz, ἐν βάϑει anonymus, ἐν φραδαῖς O Mueller. 
5295sq. μηδενὸς φόβον xapüíg γ᾽ ἀνατρέφων Heath, μηδὲν ἐν βάϑεε 
καρδίας δεῖμ᾽ ἂν τρέφων Burges, μὴ δέος γ᾽ ἀεὲ καρδίας ἀνατρέ- 
φων H Voss, μηδὲν εὐσεβεῖ καρδίας ἄγᾳ τρέων Schoemann, μήποτ᾽ 
ἐν φάει καρδίᾳ τρομερὰ τρέφων vel τίς δὲ μηδὲν ἐν δέει καρδίαν 

ἔτ᾽ ἀνατρέφων Rauchenstein, c/c δὲ μηδέν᾽ ἐν φρασὶν καρδίας κα- 
νόνα τρέμων Weil, τίς δὲ μηδὲν ἐν βάϑει καρδίας δέος τρέφων 

Campbell μήδε᾽ ἐν gáet καρδίας Wilamowitz. 526. χαρδέας 

Canter. χαρδίας ἂν ἀνατρέφων Lachmann, καρδέαν (ἂν vel potius) 
ἔτ᾽ ἀνατρέφων Herm., καρδίας ἂν ἀνατρέων Fritzsche, καρδίας ἄνια 
τρέφων HL Ahrens, χαρδίας φρέν᾽ ἀνατρέφρων LKayser, καρδέαν 

ἄλιτε τρέρων Merkel, χαρδίας φύλακα τρέμων (et antea μηδέν᾽) 
olim Weil. ἀναστρέφων Casaubonus. 5927. δὴ πόλις Heath, ἔμπολις 
Schuetz, xo? πόλιες Bothe. 59'/ sq. ὁμοίαν Burges. 529. av&px- 

των Keck. ἄναρχτον αὖ Scaliger, ἄναρκτον οὖν Heath.  : 580. 

δεσποτουμένων Heimsoeth. 533sq. ἄλλα ἄλλῃ δ᾽ HStepbanus. 
ἄλλοτ᾽ Casaubonus. ἄλλᾳ δ᾽ ἄλλ᾽ Porson. τἄλλ᾽ ἄτα δ᾽ ἐφορεύει 
Burges, ἀλλ᾽ ἄλλᾳ ἐφορεύει Schwenk. ἐφοδεύεε Musgr. 534. in 
schol. 268^ ὅπη δέος scripsit et haec ad v. 520 rettulit Abresch, 
ἔσϑ᾽ ὕπη δέος {ἀγαϑόν ict) Hartung, ἔσϑ᾽ ὅπη δέους (φὄφελος 
xal) scholio v. 520 praemittit Weil, ἔσϑ᾽ ὅπη δέους δεῖ xal οὐ .. 
φρενῶν Paley. 535. ξύντομον Stanley. 536. δυσσεβία μὲν 

Ufo. coxàc Wieseler, δυσσεβία μὲν ὑβριστόχος Weil. 537. xó- 

poc ὡς Verrall. 538. in scholio ὑγέξεαν δὲ {τὴν ὀρϑότητανΣ 
Oberdick (malim τὴν εὐσέβειαν), ἐξ ἧς ἂν εἴ) ἡ εὐτυχέα Hartung. 
539. (a5) (τᾶς inserit Merkel) φρενῶν ὃ πάμφιλος Herm. φρενῶν 
ϑεοῖσιν φίλος Burges. 541. ἐς τοπὰν δέ co: Verrall. δὲ delet 

Lachmann. δ᾽ ἔτε λέγω Burney, δ᾽ ἔπος λέγω Burges. 545. 
(λὰξ πατήσῃς HStephanus), λὰξ A«xíoyc olim, postea λὰξ ἀνύσῃς 

Wieseler. 546. ποινὰν yàp ἕπεσϑαι Musgr. 547. xafotov 

repudiat Abresch. 548. τῶν τοκέων Pauw, τος τοκέων Butler. 

551. δόμων (et in v. 539 φρενῶν ὃ πάμφιλος) Hartung. 553. 
πρὸ τῶνδ᾽ Weil. 555. πανώλεϑρός γ᾽ Wakefield. πανώλεϑρον 
.. γένος τῷ Meineke. 556. παντότολμον Burges, αὐτότολμον 

Meineke. παρβάδαν f, παραιβάταν Turnebus. gap: παρβάταν olim, 

postea eap xal ποαραιβάταν Herm., gap, τὸν παραιβάταν Fritzsche, 
φάμ᾽ ὑπέρβια HL Ahrens. 5565sq. cap? ναυβάδαν περῶντα πολλὰ 
Weidner. τὸν ἀντέτολμον δὲ καὶ παραιβάταν τὰ πολλά φαμε παντό- 
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φυρτ᾽ ἄνευ δίκας Campbell. 5547. τὰ πολλὰ ζφαῦλας Wake- 
field, τὸν πολλὰ Schuetz, δαέντα πολλὰ HL Àhrens, ἄνοντα πολλὰ 

Schoemann, φύροντα vel φοροῦντα πολλὰ Fritzsche, κυκῶντα πολλὰ 

Rauchenstein, { βάρη; τὰ πολλὰ Heimsoeth. παντόφυρτον b, παντό- 
φορτ᾽ Conington, παντόσυρτ᾽ Meineke. παντόφυρτ᾽ (ἄγοντ᾽ γε] 
ἄνοντ᾽ y vel παντόϑεν φοροῦντ᾽ Pauw, παντόφυρτον (ὄντ᾽ » Wellauer, 

παντόφυρτά {τ᾽ ὄντ᾽) Linwood. ἄνευ δέκας { βίᾳ) Wieseler. — 558. 
βιαίῳ Ald. In scholio ταπενωϑήσεσϑαι Vict. 559. λάβῃ νότος 

Auratus, λάχῃ πόνοις vel βάλῃ πνόος Wakefield. 560. ϑραυο- 
μένας τε olim Schuetz. 562. δυσπαλεῖ ys Bothe. 563. δ᾽ 
ὃ Turn. In scholio (00x) ἀδέκως vel ἐνδέκως Abresch. 563 sq. 
(ϑερμοεργῷ, ἀπαυχοῦντ᾽ Lachmann). 564. τὸν οὐκέτ᾽ Heath, 

τὸν ὑῴφόσ᾽ Burges. ἐδεῖν Blomf. ἐν ἀμηχάνοις scholiastam legisse 
coniecit anonymus. ἀμαχάνοις Dind. 564sq. αὐχοῦντ᾽ ἔχοντ᾽ 
ἀμαχάνως δύας λέπαδνον Wieseler. ἀμηχάνως δῦναι λέπαδνον olim 
O Mueller, ἀμαχάνοις δύαις παλαέίοντ᾽ vel παλαιστὴν γ6] ροίϊι5 ἀμα- 

χάνοις ξευχτὸν λεπάδνοις Rauchenstein. δύας λεπάδνοις Wakefield. 

λεπαῖον Heath, λεπαίαν Schuetz, λεπάδνων Bothe, λεπαδνόν Hartung. 

ἄχρον Burges. 566. δυσαιανὴς δὲ Burges, διανταίῳ (vel Otav- 
ταίᾳ) δὲ Herwerden. 568. ὥλεσ᾽ Pearson. ἄκχκλαυστ᾽ ἄιστος 

Lachmann. 569. κατεῴργαϑξε Blomfield. In scholio διὰ τοῦ 
κήρυχος χαὶ τῆς σάλπιγγος Bothe. ὅ69 544. duarum recensio- 
num lectiones χήρυσσε, κῆρυξ, καὶ στρατὸν κατειργάϑου" πληρουμέ- 

voy γὰρ κτέ. et κήρυσσε, κῆρυξ. διάτορος Τυρσηνικὴ κτέ. concilia- 
tas esse putat Doederlein. 570. zic' οὐάτων lacob. 7 τ᾽ oo- 
pavo) διάκτορος Askew, ἥ τ᾽ οὖν ἅπαντι διάτορος Toup, Z τ᾽ ὄρϑεον 

δὲ διάτορος Arnaldus, ὕ τ᾿ οὐλαμοῦ διάκτορος Τυρσηνικὴ Valcken., 
ἥ τ᾽ οὐάτων διάτορος ἡ Wakefield, 7 τ᾽ ὀρϑέα δὲ διάτορος olim 

Herm., εἶτεν διάκτωρ πνευμάτων Τυρσηνικὸς olim Bothe, ὕ τ᾽ οὐ- 

ρανοῦ διάτορος ἣ Butler, εἴτ᾽ οὖν (ἥ τ᾽ οὖν Bothe, εἰ δ᾽ οὖν Wie- 
seler) διάχτωρ διάτορος olim Herm., 7 τ᾽ οὐρανοῦ νῦν διάτορος 
Scholefield, εἰς τ᾿ οὐρανὸν διάτορος Fritzsche, εἴτ᾽ οὖν διάτορος óp- 
ϑέα Martin, εἴτ᾽ οὖν (μέγ᾽ αἴϑρας νεΕ] ὑπαΐίϑρων vel) ἀυτῇ διάτορος, 
postea ἥ τ᾿ αὖτε ϑορύβου διάτορος Rauchenstein, ὁμοῦ τε γαλκῇ 

διάτορος Hartung, εἴτ᾽ οὖν {δὲ αὔρας) διάτορος Wunder, εἴτ᾽ οὖν 
{λιγεῖαν διάτορος Emnger, εἴτ᾽ οὖν διάτορος ἠπύτης M Schmidt, εἴτ᾽ 

(ἔν τ’ Weil) οὐρανέζον διάτορος Merkel, εἴτ᾽ οὖν δε cv διάτορος 
Heimsoeth, κᾷτ᾽ οὐρανοῦ δὲ διάτορος Vollgraff, εἶτ᾽ οὐρανοῦ δὲ vel 
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εἶτ᾽ οὐρανόνδε Tournier. διάτορος αἰϑέρος Emperius, διάτορος 

ἀέρος HLAhrens. 571. βορείου Wieseler. 519. φαῖνε 
τῷ Askew, φωνεέτω Wakefield. 579. καϑημένου Heimsoeth, 
ἱδρυμένου Weil. 578 —'76 delet H Wolf. 574. ἀνώγει 
Heath, προσήκει Herwerden. Versum post 575 collocat Wake- 
field. Post 574 lacunam (xai τὸν διώκοντ᾽ ἠδὲ τὸν φεύγονθ᾽ 

ὁμῶς) statuit et 576 nunc ἐκ τῶνδ᾽ scribit Hermann. 574 
—' 16. μύϑους ἐμοῦ | xal τῶνδ᾽, ὅπως xcé., versu 575 post 671 
transposito, Burges. 975. πόλιν γε Pearson, βουλήν τε vel πά- 

λὴν τε Wieseler. (αἰεὶ 07 γρόνον Hartung), αἰανῇ γορὸν Merkel. 
Post 575 lacunam (ὡς ἂν φυλάσσητ᾽ ἐνδίκως φρουρουμένην | xol 
τῶνδ᾽ ὅπως ἂν κτέ.) statuit Weil. 576. τῷδ᾽ HVoss, τώδ᾽ 

Bothe. 577sq. praeconi tribuit Wakefield, Minervae continuat 

Wieseler. 519. ξυμμαρτυρήσων Naber. οὔτε γὰρ δόλῳ Bothe. 

γάρ 9' ὁμῶς Heath, γὰρ νόμων Wakefield, γὰρ νόμοις Butler, γὰρ 
ϑρόνων olim Herm., γὰρ μολὼν. postea γὰρ δόμων et 580 ἁνὴρ χα- 

ταδραμὼν Wieseler, γὰρ πάρος 'vel πάροιδϑ᾽ ἢ Hartung. 519 sq. 
ἧστο yàp πρὸ τοῦ ἱκέτης ὅδ᾽ ἁνὴρ δωμάτων ἐφέστιος Wunder. 
580. ἵἕχτης H Wolf. καὶ μυχῶν HLAhrens, καταφυγὼν O Mueller. 
582. αὑτός Elmsley. 584. ὅτοις τ᾽ ἐπέστης Burges. τήν τε 
olim O Mueller, τὴν δὲ EAIAhrens. τήνδ᾽ ὃ χυρώσων Paley. χυ- 
ρῶσαι Auratus. 585. in scholio ὁρᾶται δικαστήριον Oberdick, 

malim ὑρᾶται τὸ δικαστήριον. 588 -- 611. tres primos versus 
coryphaeo, reliqua chorica singulis choreutis tribuit Genelli, tres 

Furias deinceps loqui putat Bamberger. 588. πόλλ᾽ εὖ μὲν 

ἴσμεν Burges. πλεέους μὲν (tres Furias statuens) Hartung. 589. 

ἔπος ὀρϑὸν τεϑείς rec., unde ἔπος εἰς ὀρϑὸν -δέκης Schwerdt. 590. 
οὐ κατέκτανες: Burges. χατέχτανες Elmsley. 592. in scholio 

ἐχπέπτωχας Rob., (o0» ἐκπέπτωκας Abresch. 598. χειμένῳ 
᾽πὶ Wakefield. κειμένῳ "7t nois Burges. 595. ξιρουλχὸν ἧἦξα 

χεῖρα πρὸς δέρην Durges. πρὸς δέρην νέμων Wakefield, πρὸς δέρην 
βαλών Wunder, πρὸς δέρῃ βαλών Herwerden. 596. πεισϑεὶς 

ἔχτανες βουλεύμασιν Burges. 599. ναί. δεῦρό γ᾽ κτέ. Herm. 
δεῦρ᾽ ὅδ᾽ Zys: τὴν olim Bothe. δεῦρό y' ἄχρε Auratus. τέχνην 

Burges. 

601. κἀμοίγ᾽ (κἀμοὶ δ᾽ Hartung) ἀρωγοὺς ἐκ Herm. ἀρωγοὺς 
Bothe. ἀρωγάς γ᾽ Burges. 602. πέποιϑε Turn. νεχροῖς γε 
γῶν πέποιϑ᾽ ó Burges. 605. πατέρ᾽ ἐμέ τε Canter. χἀμὲ κτά- 
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vey Stephanus, κἄμ᾽ ἔκτανεν Arnaldus. ἄνδρα χτανοῦσαν πατέρ᾽ 
ἐμὸν κατέκτανον olim Bothe. 606. πῶς γάρ; vel ποῦ γάρ: Dur- 
ges. τέ γὰρ σὺ μὲν Cc, ἡ δ᾽ ἐρεύϑεται φόνῳ; Hartung. In scho- 

lio ἠδέκησέ με, ὡς xal Ayapéuvowa, ὅπου οὐκ ἀπέϑανες (οὐκ ἀπέ- 

ϑανες cum Pauwio) 94 αὐτήν; Abresch, ἠδέκησε σέ, ὕπου ζῆς Weil, 

ἠδέκησέ us κτανοῦσα ἡγαμέμνονα, ὅτ᾽ οὐκ ἀπέϑανες δι᾿ αὐτήν En- 
ger, πῶς δὲ Ἀγαμέμνων; Paley. 607. in schol. πῶς ζῶσαν οὐκ 

ἐδίωκες; ὥστε xcé. Stephanus, πῶς ἄν; ὅτε ξῶσαν οὐκ ἐδίωκες. 

ὥστε ὧδε ἀνοϑανοῦσα διὰ τὴν σὴν aicíay ἀπέϑανεν Abresch, τέ οὐχ 

Eb τ 3 ede αὑτῆς αἰτία εἰ e ζῶσαν ἐδίωχκες:; ὥστε κτέ. Enger, 

00x εἰ τέϑνηκε, σὺ .. εἶ" ob pon ζῶσαν ἐδέωκες Weil, πῶς οὐ Co- 

σαν ἐδίωκες; verba ὥστε οὐδὲ ἀποθανοῦσα τὴν. . ἀπέφυγεν ad 
606 referens, Paley, τό γὰρ οὐ ζῶσαν ἐδίωκες Kirchhoff. 608. 
φῶς τις Burges. 609. δὲ “μιαρᾶς τῆσδε πῶς ἐν Herwerden. 
610. πῶς r εἴ σ᾽ Rob., unde mnes εὖ σ᾽ Blomf, πῶς 7 c Stanley, 
πῶς γάρ; o Heath, οὐ γάρ σ᾽ Schuetz, τές γάρ σ᾽ EL πῶς, ἥ 
γ᾽ ἔϑρεφψέ σ᾽ Dobree. πῶς γάρ; σ᾽ ἔϑρεφψεν 7 "vcóc Wakefield. 

619. in scholio τὸν (malim τῷ τὸν) ἔσαντα λέγειν Bothe. 614 

— 616 spurios habet Prien. 615. δίκαιον Auratus. 615 sq. 

μή, τῇ σῇ φρενὶ δοκεῖν, τὸ δῇ uot χρῖνον Weil. 616. χυτὸν 

τόδ᾽ αἷμα Wunder. δοκῶ Herwerden. δοκεῖ τόδ᾽ αἷμα κοινόν, ὡς 
τούτοις, φράσον Merkel. τὸ χρῆμα κρῖνον olim W. 61754ᾳ. λέ- 

ξαι. . δικαιῷ Weil. τόν c ᾿ϑηναίας μέγαν ἑσμὸν Burges. 618. 
δέκαια Fritzsche. δίκαιος μάρτυς ὧν οὐ Merkel. δ᾽ omisit Turn. 

619. εἰπὼν O Mueller. 621. χέλευσε vel κελεύει Stanley, κε- 

λεύσο: Wakefield, κελεύσῃ Schuetz. ᾿θλύμπιος πάρος Durges. 622. 
δικαίως Weil (τοῦδ᾽ olim Herm.). σϑένεις Pearson. 629. βουλὴ 

τε φάσκω δεῖν σ᾽ Hartung, βουλῇ τε φημὲ δεῖν vel βουλῇ λέγω ϑ᾽ 
ὑμᾶς Rauchenstein. δ᾽ οὖν Heath, τ᾿ opp Butler. 624. ὅρχος 
γὰρ οὔτις Doederlein, £oxoc γὰρ οὔτε Wieseler. 625. λέγεις, 
co! Burges. 627. πράσσοντα HSchwarz. μητρὲ Auratus. ^ Post 

627 lacunam indicat Weil. 628. οὐ γάρ ct τλητὸν HN 
κτανεῖν Auratus. 631. ὥς ; Pauw, ὡς Burges. 632. ἐφε-- 

μένοι Musgr. 633. πέρας Pauw. 634sqq. τἀπὲ LU 

χερέ vw ἠμποληκότ᾽ εὖ ἐγέλασ᾽ ἄμεινον, ἢ φράσαι, δεδεγμένῃ δροίτη 
παρῆν: τὰ λούτρ᾽ ἔκειτ᾽ - prias φάρος δ᾽ Apà ᾿σκήνωσεν" ἐν 
δ᾽ ἀτέρμονι κόπτει: τς δὶς ἄνδρα δαιδάλου πέπλῳ Burges. 698. 

τὰ πλαστὰ μεέλιχ᾽ ἐν Ógpuc: Wakefield, τὸν πλεῖστ᾽ ἀμύμον᾽ εὑ- 
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φρόνως Thiersch. ἀποίνοις Fritzsche, ἄμωμον vel potius dpópov' 

Tittler, ἅμ᾽ αἴνοις Paley, ἀμέμπτως vel ἀμώμως L Kayser, fort. 

ἀριστεῖ.. — ἢ φράσαι, δεδεγμένη Bothe. δεδεγμένη (λόγοισι » ἘΣ olim 
Schuetz. 635sq. δεδεγμένη (λόγοισιν ἠδὲ πορφυροστρώτοις γλι- 
δαῖς» δροέτῃ παρέσχε λουτρὰ Rauchenstein. 636. δρύτῃ Victo- 
rius, δροέτης Linwood, qui post λουτρὰ lacunam statuit (συνϑέτοις 

λόγοις Ü£Ayst φρένας χλέπτουσα), δροέτην Franz. δροέτης ἐρῶντι 

HLAhrens. περῶντα Casaubonus, πόρεν 9' oí Schuetz, περαένε: 

(olim παρεῖχε) H Voss. λουτρὰ τἀπὲ τέοματι Fritzsche, λουτρὰ κἀπ- 

αρτύματα Merkel. 636sq. μύϑοις, δίδωσι λουτρά. κἀπὶ τεύ- 
χεσιν, φᾶρος περισχηνοῦσ᾽, ἐν ὧδ᾽ ἀπεέρονε Hartung. περῶντε... 
φᾶρος olim eiciebat Bothe. 637. περισχήνησεν Pauw, παρε- 
σχεύωσεν olim HL Ahrens. τύμματε Bothe. In scholio τῆς παρὰ 
xai οὐ (vel μὴ) τὴν συζυγίαν Abresch. 640. τῶν στρατηλατου- 

μένων Burges. 641. τὴν δ᾽ αὖ Weil, ἄτην Auratus, ταύτῃ Mer- 
kel. ταύτην τελευτὴν Butler, ἄτην δὲ ταύτην Burges, ταύτην δὲ coíay 

Heimsoeth, ταύτην τοιαύτην δ᾽ Pauw. εἶπεν, 641sq. choro tribuens, 

olim Bothe. δειχϑῇ Rob. 646 ante 625 reponit Weil. τοῦτ᾽ Ald. 
647. κνώδαλ᾽, ὦ IHilberg. 648. δύήσειεν vel δύσειεν Wakefield. 
(πέδαις μὲν οὖν δήσει᾽ ἄν Schuetz). τῶνδ᾽ ἄχος Burges. 649. 

χάρτα φαύλῃ Burges. Versum delet Wunder. 650. αζἕματα 
σπάσῃ Meineke. 054. τίϑησιν οὐδέν, ἀσμένῳ μένει Herm. Inter 
τίϑησιν et οὐδέν olim lacunam statuebat Dind. χοὐδ᾽ ἕν ὡς σϑέ- 
vov μένει Burges. χοὐδὲν ἐν ταὐτῷ (vel σταϑμῷ) μένει, postea οὐ- 
δὲν ἀσϑμαίνων βάρεε Rauchenstein. ἀσϑμαίνων, μένειν Wieseler, 
ἀσϑμαίνων στένει HLAhrens. ἐν σϑένει μένειν Hartung. αἰσύμνῳ 
(vel αἰσυμνῶν) μένει repudiat Merkel. 655. (πῶς δ᾽ ἂρ Casaub.), 

πῶς γοῦν Schuetz. τόνδ᾽ ὑπὲρ δίκης ἄρ᾽ ἦν Burges. 661. xe- 
χλημένη f g h. 662. τοκάς Spanheim. φυτοσπόρου Nauck. 

663. ξένον Pearson. 663sq. ut spurios notat Dind. 664. 

je: Pearson, εἴ τε olim Bothe, oo» EA I Ahrens. &/ c μὴ βλάψῃ 
vel βλάφαι Wiel. (κλέψη Pauw). 665. fort. δείξω μέγα. 666. 
πατὴρ γὰρ Meineke. γεώαιτ᾽ Wieseler. μητρός: γελᾷς; Burges. 
In seholio γεννήσειεν (àv cc) Paley. 667. πάρεστι ἐαλλάς, 
ódíccou Διὸς wel potius πάρεστιν ἥδ᾽. ᾿θλυμπέου Διὸς Martin, πά- 
ρέστι Παλλάς, Θὐλύμπῳ Διὸς Hartung. Ante 668 βλαστοῦσ᾽ 

ἀμήτωρ πατρὸς ἐκ χρατός ποτε supplet Minckwitz, πατρὸς λοχευ- 
ϑεῖσ᾽ ἐξ ἄχρου χρατός ποτε Paley. 668. οὔ γ᾽ Pearson, οὐκ 
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Schuetz, o) δ᾽ Heimsoeth. οὐδὲν Wieseler. δ᾽, ἐν σκότοις οὐ 
Burges. 670 —76. ἐγὼ δέ, Παλλάς, σῶν δόμων ἐφέστιον ἱκέτην 

γ᾽ ἔπεμψα, πιστὸν ἐς τὸ πᾶν ὅπως xal τόνδ᾽ ἐπικτήσαιο σύμμαχον, 

ϑεά, καὶ τοὺς ἔπειτα" κεὲ Ot! αἰῶνος μένοι στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε 

τοὺς ἐπισπόρους, ἔγωγε, τἀληϑὲς ϑεὸς δ᾽ ἐπίσταμαι, τὸ σὸν πόλισμα 
. μέγαν Burges. Hos versus spurios habet, interpolatos post- 

quam genuini intercidissent (quinque) versus, Weil. 675. καὶ 

τόδ᾽ Bothe. xa? τὰ Ot' αἰῶνος rec. xal Ot! αἰῶνος μένοι (praeeunte 

Burgesio) Hartung. 676. τῷδε τοὺς ἀποσπόρους Musgr., τοῦδε 

τοὺς ἐπισπόρους Burges. 6717. κελεύσω Robortellus. In scho- 

lio δοκεμάζξετε Bothe. 677—893 interpolatoris manum expertos 

esse putat H Wolf. 678. δικαίας Blomfield. 679sq. ante 

677 transponit Bothe, 679sq. et 682sq. locum mutare (682sq. 681: 

679sq.) iubet Weil. 681. προστιϑεῖσ᾽ Pearson. τιϑεὶς, uni ex 

iudicibus versum tribuens, Bothe. Post 681 alterum Minervae 

versiculum excidisse putat Kirchhoff. 682. ὡς fg ἢ. ἐκ δὲ 
καρδέας Pearson. 683sq. in margine horum versuum in M ad- 

scripsit m! quaedam (zpoc .. .. χώρας Ὁ) quae non expedivit Vi- 

telli. 684. ἀστικὸς Herm., ᾿ἠχτικὸς Paley. 685. xpivav- 
τες Íg ἢ. χρίναντας Meursius, κρίνοντας Stanley. 686 -- 709 
secludit Dind. 686. A/ys&» Turn. 686sq. (ἔστας 08 . . 

del φέριστον (μέγιστον Rauchenstein) τοῦτο βουλευτήριον) pro 

707 —9 cum Hermanno transpositis post 706 collocat Hartung. 
΄ 

687. ἀεὶ Porson. ie) δικαστῶν Canter, αἰὲν ἀδέκαστον (vel aie 
Pj 5 

γ᾽ ἀδέκαστον) vel αἰὲν ἀδεκάστων Pauw, aie: ᾿δέκαστον Abresch, 

αἰεὶ ς᾽ ἑκάστων vel αἰεέ γ᾽ ἑκάστων Wakefield, ἀδέκαστον εἴ τι 

Burges, Δρειδικαστῶν Fritzsche. κωλυτήριον Musgr. Post 687 
lacunam statuit Scaliger. 687sq. ἄγειν ἕκαστον. . βουλευτήριον 
πάγονδ᾽ "Aposto. Merkel. 688. πάγον δ᾽ ὄρειον Herm., πάγον γεραῖρον 
O Mueller, πάγον δ᾽ Ἡρειῶν Fritzsche, πάγον δ᾽ ὁρᾶτε 1, Schmidt, πά- 
yov δ᾽ ἔνεεμα vel ἑδοῦνταε Weil, πάγον δ᾽ ἀρείων Meineke, πάγον xa- 
ϑέζον (βουλευτήριον πάγον καϑέζον) Heimsoeth, πάγον δ᾽ ἀϑρεῖτε Todt, 
fort. πάγον νομέζον. — τήνδ᾽ Ἡμαζόνων Martin. 688sq. πάγου ᾿ξ 
Ἀρείου v000', . . ἕδρας σκηναῖς, ὅτ᾽ κτέ. Kirchhoff. 689. χατὰ 

φϑόρον Menge. 691. τῇδ᾽ olim Paley. ἀντεπύργωσαν πόλει Weil. 
692. Ἄρει τ᾿ Heimsoeth. 694. ἀστοὺς Auratus. 695. xac 

ἦμαρ Thomas Kidd, ποτ᾽ ἦμαρ Merkel, μετ᾽ ἦμαρ olim W. 696. 
πιχραινόντων Valcken., ᾿πιραινόντων Casaubonus, μεαινόντων olim 

NP , 

2 
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Sehuetz. ᾿πικοινούντων Bothe. τὶ χαιούντων νόμοις Wieseler. 

696 —702 post 706 transponit Todt. 697. κακαῖς δ᾽ Schuetz. 
ἐπεὶ ῥοαῖσε Wieseler. βορβόρῳ δ᾽ (νόμους κακαῖς ἐπιρροαῖσε" βορ- 

βόρῳ 9') Pearson. βορβόρῳ γ᾽ Wakefield. 698. τές ποτ᾽ &b- 
pros. Burges. 699. τὸ μὴ δ᾽. . μηδὲ Herm., τὸ μὴν . . μῆτε 

Ὁ 
Wieseler. ἄναρχτον Bentley. δεσποτούμενον δ᾽ Stanley. 

700. περιστέλλουσα Heath. ἀστοὺς περιστέλλουσα H Voss. σϑέ- 
νεῖν Fritzsche, σχεϑεῖν Wieseler. In scholio ὑπὸ φόβον γε μὴν εἰ- 
vat Abresch. 703. ἐνδέκων Musgr., à» δέώκαις Pauw, ἂν Δέκης 

Burges, ἔνδικον Fritzsche, ἐν φρεσὶν Wunder. 706. οὔτε Xxó- 
Üatcty rec. 707. κερδῶν δ᾽ Abresch, χερδῶν τ᾿ Pauw.  Con- 
iecturas χερδῶν in xdp-' οὖν mutantium vel ante 707 (κάρτ᾽ οὖν 
ϑέλουσα τήνδε σώξεσϑα: πόλιν) vel in v. 709 (ἐγρηγορὸς (xaxoup- 

γιῶν ἐκέσκοπον, ὃ νῦν ἐγὼ φρούρη μα) aliquid excidisse putantium 

commemorat Schoemann. 707—9 post 685 inserit Herm., post 

686 olim collocabat Weil, qui praeterea deleto v. 687, in quo 

αἰεὶ δ᾽ ἑκάστων ex ἀδέκαστον ortum putabat, in v. 686 ἔστω et 
in v. 709 χαϑεστάτω scribebat, post 695 illos versus transponit 

Todt. 708. εὑδόντων ὅπερ Wieseler. 709. καϑέσταται Blom- 
field. 718. αἰδουμένοις τὸν ὅρκον εἴρηται b. 714. γεραίαν 

τήνδ᾽ margo Askewi. 715. μηδαμῶς σ᾽ Burges. 716. κἀγὼ 

δὲ Fritzsche. 717. ἀκυρώτους Burges. 718—396 delet 
O Marbach. 718. λαχὼν νέμεις Rauchenstein. 719. μάντις 
ὧν νέμειςς DBurges. ἑχὼν Auratus, μέλων Pauw, μολὼν Heath. 

799. γελᾷς Burges, ληρεῖς Rauchenstein. Post 722 lacunam 

statuit transpositis v. 722—25 Weil 798. ὁμιλήσω πάνυ Her- 
werden. 796. τοιαῦτα δράσας Wieseler. 197. Mofoag γε 
πείσας Wakefield, Ποέρας τ᾽ ἔπεισας olim Herm. 799. ἄλλως 

τε χῶὥστις δεόμενος πάντων τύχῃ Burges. τύχῃ Wunder. 130. 

σύ τοι πάλιν γ᾽ οὐ δαίμονας καταφϑέσεις Burges. οὕτω παλαιὰς 

Hartung. πάλας τὰς δαέμονας Wakefield, παλαιοὺς δὴ νόμους Schuetz, 

παλαιοὺς δαίμονας Bothe, παλαεὰν διανομὴν Dind. 191. ὕπνῳ 

Stanley, οἷος Abresch, δόλῳ Wakefield, οἴκοι Bothe, ϑοινῶν Wel- 

lauer, oí» Welcker, ὥνῳ Merkel ἐν ᾧπερ ἠπάτησας Burges. 
παρηπάφησας Davies. οἴω, παραπατήσαις ἂν ἀρχαέους ϑεούς Pauw. 

ἀρχαέας νέος (et antea πάλαι: τὰς δαέξμονας) Faehse, ἀρχαίας φρέ- 

vac HL Ahrens. 739. οὕτω τάχ᾽ Hartung. 1383. σὸν ἰὸν 

Grotius. ἐὼν, οὐδ᾽, ἐν Burges. 735. τῇδ᾽ Durges. ϑέλω olim 
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Schuetz. 786. ὥς y Abresch. ἀμφέβολος (£-^ Hartung. Ver- 

sum delet Sudhaus. Post 4736 versum intercidisse putat Weil. 

791. κρῆναι (volebat xpàva:) Bothe. 738. scholii verba 510 

scripta xw ἔσαε δὲ γένωνταε. . χατηγορούμενος ad 744 adponit 

Oberdick. 740. τὰ δ᾽ ἄοσεν᾽ Casaubonus. 749. ἴτω" γυναι- 

xoc Burges. 1748. πόσιν κτανούσης IHilberg. 745. ἔχβαλλε 

δ᾽ Rob. 749. ἀγχόνη Wakefield. 750. δ᾽ ἀρ’ Schuetz, δέ γ᾽ 

Burges. μένειν Wakefield. 791— 54 ue os Ald., 751sq. 

Oresti, 753sq. choro assignavit Wellauer, 751—54 Oresti Wieseler, 

751sq. Minervae, 753 choro, 754 Oresti Hartung. 758. γνώ- 

pye ἀπούσης Musgr. 7ὅ854. γνώμης τ᾿ ἀπούσης . . παροῦσά 

τ᾽ οἶκον Madvig. X0. γνώμης ἀπούσης. . μέγα. OP. παροῦσα δ᾽ 

. . ὥρϑωσεν (vel ὥρϑωκχεν) μέα Rauchenstein. 154. βαλοῦσα 
δ᾽ Pearson, βληϑεῖσά τ᾽ Bentley, βάξουσα vel ϑάλλουσα vel λαλοῦσα 

Musgr., βαλοῦσαν Pauw, πάλλουσά τ᾽ O Mueller, πεσοῦσα olim Dind., 

σφήλασα vel σφάλλουσα Paley, βαλοῦσ᾽ ἂν olim W. (βάλοι τ᾿ ἂν 

oixov . . ὀρϑοῖ τ᾿ ἂν μία Hartung, βάλοι τ᾿ ἂν oixov . . ἠδ᾽ ὀρϑοῖ 

μέα mallet Rauchenstein) βαλοῦσά τ᾿ οἶκτον Nitzsch. (ὥρϑωσ᾽ 

ἂν Heath), ὀρϑώσει Durges. In scholio μία δὲ φῆφος Abresch, 
ὀρϑῶσαι δύνατ᾽ οἶκον Paley. 758. τὸν γῆς Burges, στέγης Merkel. 
μ᾽ ἐστερημένον Pearson. ἐστερημένου, σύ vo: Dobree. 160. 
Ἄργει 0" ὅδ᾽ ἁνὴρ αὖϑις Martin, Ἄργει τ᾽ ἀνὴν ὅδ᾽ αὖϑις Hartung. 
χτήμασιν Dorvillius. 761. πατρῴοις {τὴν πατρῴαν ϑ᾽ &octay 

Due jeeroe mend Παλλάδος Wakefield. 764. σώξει σφε. μητρὸς 

ταῖς κυσὶν δέκας πορών Burges. στυγῶν Weil, χρατῶν Heimsoeth, 

παρείς W. 766. sic τὰ πάντα πλειστήρῃ χάριν DBurges. παμ- 

μήχη χρόνον Hartung, πέστωσιν χρόνον Rauchenstein. 769. ἐσή- 

σειν Ald., ἐσοέσειν Wakefield. 74170-- 77 secludit Dind. 771. 

εἰ τἀμὰ Heimsoeth. παρβαένουσιν &yv' ὁρκώματα Burges. 71154. 

scholiastam inverso ordine legisse putat Paley. τοὺς τἀμὰ παρβαΐξ 

γοντας εὐορχώματα ἀμηχάνοισι φράξομεν Hartung. 772. παρέ- 
ξομεν d. ἀμηχάνοις σφε ϑράξομεν δυσπραξέαις. versum post 774 

transponens, Burges. ἀμηχάνους παρέξομεν δυσπραξίας repudiat 
Hartung, conicit Herwerden. φράξομεν Heath. ἀμηχάνοισε πράξο- 
μὲν δυσπραξέαις O Mueller. 7178. δδοὺς ἀτόμους Casaub. — 778sq. 
παρόρνιϑας, πόνους τιϑέντες, ὡς . . πόρος Dobree. 714. πόνου 

Butler, πόνων Burges. 715. ὀρϑουμένοις h, ὅρκους ἐμοὺς Har- 
tung. In scholio ὀρϑῶν γενομένων Linwood. 715 54ᾳ4ᾳ. ὀρϑου- 
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μένων δ᾽ ὅρκων πόλιν ce Παλλάδος τιμῶσιν del γῇ τε σύμμαχον 

δόρυ ἱστᾶσιν ἡμεῖς ἐσόμεϑ᾽ Burges. 7171. καὐτοί γ᾽ ἂν ἡμεῖς 
εἶμεν Herm., ἡμεῖς ἂν αὐτοῖς εἶμεν Hartung, ἀστοῖς ἂν ἡμεῖς εἶμεν 
Rauchenstein, ἀστοῖς (vel λαοῖς) ἂν ἥμεις εἶμεν Paley. ἐσόμεϑ᾽ 

Heath. 718. ὦ yajpe H Voss. 779. ἔχοι olim Herm. 781 
— 96 inter octo Furias distribuit Herm., inter tres (781, 783, 791) 

O Mueller, hemichoriis (A 781—90, B 791— 96) tribuunt Rossbach 

et Westphal. 789. εἴλεσϑ᾽ ἐμῶν R Schenk. 789sqq. εἴλεσϑ᾽- 
ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος αἰανὴ βαρύχοτος ἐν γᾷ τᾷδ᾽ ἐμῶ τὸν ἰὸν ἀντιπενϑῆ 
. . χϑονὲὶ δύσφορον Burges. 783. & Dind. Post 783 verba 
στενάζω... πολίταις e v. 191sqq. inserit Weil. 784. ἐν γϑονὲ 

τᾷδε olim (ex v. 787) Dind. 184 sqq. fort. ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, στα- 

λάξω φϑοράν (cfr. 786sq.), ἐὸν ἐὸν ἀντιπενϑῇ μεϑεῖσα καρδίας" éx 
δὲ τοῦ κτέ. 785. ἰοῦ ἰοῦ Ald., ἴω, &» Bothe. 785sqq. ἐοὺ 
ἰοὺ ἀντιπενϑὴ μεϑήσω σταλαγμὸν ἀκερδῆ γϑονὲ xcTí. Lachmann. 
ἀντιπαϑὴ μεϑήσω xpaíag ἰοῦ σταλαγμὸν χαμαιφερῆ, χϑονὲ (φϑορὰν 

vel) χκαταφϑοράν" ix δὲ τοῦ κτέ. Hartung. 786. (βαλῶν με- 
ϑεῖσα olim Dind. χραδέας Wellauer. In scholio χατὰ βραχὺ φο- 
ράν Schwenk. 186sq. σταλάξω γϑονὲ ρϑοράν Heimsoeth. ἄφο- 
pov post καρδίας retrahit Linwood. σταλαγμὸν γέομαι ἄφορον Mar- 
goliouth. 186sqq. γϑονί: ἐκ δὲ... ἄτεκνος, ἄφορος, ὦ δέκα 

Weil. 787. (χϑονιαφϑόρον Stanley, γϑονοφρϑόρον Heath), γϑό- 
vov ἄφορον Herm., γϑονὲ vel 4gopov delebat olim Dind., γϑονὲ φό- 

pov' Merkel. 187sq. τοῦδ᾽ ἀφυλλος λιχήν Paley. 789. ὦ 
δέκα olim Herm., ὦ δέκα δέκα Lachmann. 790. βοτοφϑόρους 
Wakefield. βαλών Wakefield, «2o: Du Theil, βαλῶ (et ἐκ δὲ τοῦ 

. ἐπισύμενος parenthetice) Burgard. 791. στενάξω rec., oce- 

γάξω Bothe. 799. {τί yévopar; Blomf. yeAopac Tyrwhitt, πένω- 
pt olim, postea γεύωμα: Bothe, τίνωμαε Wieseler. δύσοιστος Burges. 

799sqq. γελῶμαι πολίταις. δύσοιστ᾽ ἔπαϑον, ἰὼ ἐὼ μεγάλα κτέ. 
Schoemann. γελῶμαι πολίταις. δύσοισϑ᾽ ὅἅπαϑον Herm., γελῶμα: 
πολίταις. ἔπαϑον, ὦ, δύσοιστα Hartung, γελῶμαε πολέταις. δύσοιστ᾽ 
ἔπαϑον ὦ Wunder. γένωμαι δυσοίστα πολίταις ἅπαϑον Paley. 799. 
πάϑον olim Herm. πολῖται, παϑὸν Butler, πολιαῖς ἔπαϑον Merkel. 

794sq. io μεγάλα τοι πάϑον Enger, ἔπαϑον ὦ μεγάλα τος Rossbach, 
ἔπαϑον, ἰώ, μεγάλα, coco? Weil. 196. ἀτιτοπενϑεῖς Lachmann. 

797. παλιγκότως φέρειν ANauck. 
800. ἀλλ᾽ obx . . μαρτυρῶν (deleto v. 801) H Wolf. 801. ὁ 
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φήσας vel ὃ πείσας Fritzsche, ó ϑήξας Wieseler. αὐτὸ δ᾽ ὁ ϑροή- 
σας Merkel. Versum secludit Dindorf (ut 797 810 et 827 — 39 

totidem versus efficiant). 802. ὥστ᾽ αὔτ᾽ Ludwig. 808. ὑμεῖς 
δὲ τῇ γῇ τῆδε μὴ Turnebus, ὑμεῖς δέ τοι γῇ τῇδε μὴ Herm., ὑμεῖς 
δὲ μήτε τῆδε γῇ Wieseler, ὑμεῖς δὲ μή «t xz&. Hartung, ὑμεῖς δέ τοι 
μὴ τῇδε yj Merkel, ὑμεῖς δὲ γώρᾳ «70s μὴ Paley. 803 sq. ὑμεῖς 
δὲ μὴ ᾿ϑυμεῖσϑε (sic!), μὴ βαρὺν κότον σκήφησϑε τῇ γῇ τῇδε Burges, 
ὑμεῖς δὲ μὴ ϑυμοῦσϑε μήτε (μηδὲ Dindorf) τῦδε γῇ f. x. σκήφητε 

olim, postea ὑμεῖς δ᾽ ἐμεῖτε τῇδε γῇ βαρὺν κότον" σκέφασϑε, μὴ ϑυ- 

μοῦσϑε Weil ^ 804sq.u7..-s0fzgc'induxit Herm. 8058. δαΐων 
σταλάγματα Pauw, γ᾽ αἱμόνων σταλαγμάτων olim Schuetz, δυσμενῶν 

σταλάγματα DBurges, λαιμόνων σταλάγματα Wellauer, γαπόνων στε- 

νάγματα HL Ahrens, διὰ μενῶν στ.. postea διὰ νομῶν σταλάγματα 

Wieseler, διὰ γόων σταλάγματα Franz, καρδιῶν στ. Prien, δαΐων 
σταλαγμάτων Herm., μαινολῶν σταλάγματα Weil μαινάδων Davies, 

λαιμάτων vel λαιμόνων olim, postea χαρδέας vel δυσμενῶς Paley, 

δάϊα olim W. 806. βατῆρας Durges. βρωτῆρας αὐχμούς Sca- 
liger, βρωτῆρας ἄχνας Musgr. βρωτῆρας αὐχμὰς Minckwitz, βρω- 

τῆρας ἄχναις Wieseler, βοτῆρας ἄχναις Weil. 807. πανδόκους 
olim Bothe. 808. ἐνδίκους Heath, εὐμοέρου olim Schuetz, 

Ante 897 versum 797 iterat Ri. Klotz. 828. βροτοῦ Pearson, 
βροτοῖς Butler. δύσκολον Pauw, δύσκηλιν Weil δύσκηλον γόλον 

Madvig. Ex Hesych. gl. δύσκημον: ἄφρανα δυσοιώνιστον huc re- 
lata elicit δύσκηλον φρένα M Schmidt. Post 828 lacunam unius 
versus statuit Weil. 829. χεὔ τι δεῖ λέγειν, Bothe. 891. ἐν 
οἷς ἢ. 899. γλώσσῃ ματαίᾳ Pearson. λύσσης Wieseler. 89956. 
delet Nauck. γλώσσην ματαίαν... χαρπὸν ποιοῦσαν (et in scholio 
τὸν πάντα καρπὸν ποιοῦσαν) Hartung. 899 564. ἔπη, γϑονὲ γάρτ᾽ 

οὐ φέροντα" . . πράσσον . . γεέματος πιχρὸν μένος Burges. 894. 

φϑεροῦν τι Wakefield. πάντα πλὴν πράσσειν Abresch. 895. γεύ- 
ματος Wakefield. 897. φέλης vel καλῆς vel πολλὴ Wakefield. 

τε Boissonade. 898. λέχους Wakefield. 840 -- 49 inter octo 
Furias distribuit Hermann, inter septem (1. 840. 2. 841, 8. 843 

πνέω . . μένος, 4. ἅπαντά τε χότον, b. 844, 6. 845, 7. 847) vel 

etiam inter quinque, interiectionibus (etiam v. 844) toti choro et 

843 uni choreutae datis, O Mueller, inter quinque (1. τάδ᾽ ἐμὲ φεῦ 
παϑεῖν. 2. ἐμὲ... μῖσος. 8. πνέω cot μένος ἅπαντα vel πάντα τε, 

φεῦ, κότον. 4. oio? δᾶ φεῦ φεῦ. .. τίς ὀδύνα πλευράς. b. ϑυμὸν 



286 APPENDIX 

xTé.) Euger, hemichoriis (A 840 — 44, B 845 — 49) adsignant Ross- bach et Westphal. 840. τά pro τάδε Heimsoeth. φεῦ delet Hartung. 841. ταλαέρρονα olim Herm., zaAaÁrzoova Weil τα- Axo^epoV' ἐμέ Bothe. xdcw γᾶς vel χάτω γϑονὸς vel ἐν γᾷ τᾷδ᾽ Sehwenk. παλαιόφρονα, φεῦ, κατὰ γᾶς Hartung. γᾶς vafe» Heim- soeth. 841sq. ἐμὲ calaAppoya φεῦ ἀτίετον μύσος Lachmann. 842. φεῦ post οἰκεῖν 841 olim collocabat Herm., ante χατά 841 Schwenk, post μένος 843 Wellauer, ante dcezov Weil,. μῖσος ex b Herm., στύγος Heimsoeth. 843. μένος ^ Hartung. ἁπάντα Bothe. Fort. zvéw co: μένος, πνέω cot xócoy. 844. φεῦ δᾶ Arnaldus. nónot δᾶ πόποι Heimsoeth. φεῦ φεῦ Bothe. 845sq. τίς ὑπο- δύεταξ με πλεῦρ᾽ ὀδύνα: Burges. τές ὀδύνα με πλευρὰς ὑποδύεται: Hartung. 846. (ὠδύνα Schwenk). πλευράς, ὥ, δύα: Wieseler, πλευράς, τίς ὀδύνα H L Ahrens, πλευρὰς αὖ δύα Dindorf, πλεῦρ᾽, ὀδύνα; σύ μου Weil. 847. ϑάμὸν Bothe, ϑυηνὸν Merkel. 848. τιμὰν δαμέαν Stanley, τιμᾶν δαμιᾶν Schuetz, τιμᾶν (δαμαεᾶν olim, post) ἀμᾶν ϑεῶν Herm., τιμέων δαμέων Merkel. ϑεῶν ἀπό με γὰρ τιμᾶν δαμεᾶν Hartung. ϑεῶν delet Lachmann. νέων Herwerden. 849. 5cay Wakefield, ἥρουν vel αἱροῦσιν vel εἴλον Butler. ^ 850 —871 et 882— 92 transponit Weil. 850. ὀργὰς μὲν οἴσω σου Casaubonus. 8505q. ὀργὰς . . cor- σοφωτέρα γὰρ si, ceteris deletis, Burges. 851 delebat olim Bothe. καέξοι σὺ μὲν χάρτ᾽ εἶ y' Turnebus, χἂν εἰ γε μὴν σὺ Casaubonus, xa/ τοι μὲν εἶ σὺ Abresch, καὶ τῷ γε μὴν có Wakefield, καέτοι τὰ μὲν σὺ et xaíco: γε μὴν οὐ olim Herm., χκαέτοι γε μὲν σὺ Schwenk, xafror μὲν οὐ σὺ Bothe, xo) τῷ γε μὲν σὺ Thiersch, xo) πολλὰ μὲν σὺ Weil. Post 852 lacunam statuit Weil. 853. ὑμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ Shilleto. Post 853 versum intercidisse ex scholio efficit Hartung. 859 .--- 859 post 868 collocat Thiersch. 856. cáo (vel TéL" dy) Wie- seler. Post 858 lacunam statuit Dindorf, post 859 tredecim versus (— 891 — 903) excidisse, quorum duo primi Minervae, reli- qui inter chorum et Minervam secundum legem stichomythiae divisi fuerint, censet Ri. Klotz. 859. ὅσου vel ὅσων Pauw, ὅσων vel οἵαν Dobree, ὅσ᾽ dy HL Ahrens. 860. σὺ δ᾽ οὖν... μὴ ᾿μβαά- Aye Abresch. τόποις μὴ τοῖσδ᾽ ἐμοῦσ᾽ iy Burges. ἐμοῖς οὐ μὴ H Voss. 860 — 71 delet Dind., 860 — 68 post 913 transponit Weil. 861. μεϑαιματηρὰς (et 863 μηδ᾽) Wieseler. 862. πα- ροΐνοις Schuetz. ἐμμανής Auratus. ϑυώμασι vel ἐμμανεῖσα ϑύ- 
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μασι Wakefield. νέων ἐναίμοις ἐμμανὴς ϑοινήμασι, versu post 867 
collocato, Burges. 863. ἐκγέουσ᾽ Pauw, πτεροῦσ᾽ Wakefield, 
ἐξολοῦσ᾽ Bothe, ἐξέδουσ᾽ olim Herm., C£ous  lacobs, ἐξόρουσ᾽ 

Schuetz, ἐξάγουσ᾽ Burges, ἐκπιοῦσ᾽ Schwenk, ἐχχολοῦσ᾽ O Mueller, 
ἀμπτεροῦσ᾽ vel ἐχπιχροῦσ᾽ Rauchenstein, σχελοῦσ᾽ Weil. ἐξελοῦσ᾽ 
ὡς χαρδέας Wieseler. μηδὲ ξενοῦσ᾽ ὡς καρδίαν, ἀλεκτόρων Bam- 
berger. In scholio ἀναπεράσασα Fritzsche. 864. ἀντιστόμοις 

χτύποισιν ἱδρύσῃης Burges. ἱδρῦσαξ γ᾽ ἄρῃ Wieseler. 865. πρὸς 
Ἕλληνας Turn. 866. coco: Thiersch. ὃς μόλις παρῇ Pearson. 

o) μῶλος Wakefield, οὐ πόλει olim Schuetz, 7 μόλις Herm., ὡς 
μόλις vel οὐ πέλας vel οὐ δόμοις Durges, (οὐ μύλῃ Schwenk). &5- 
κταῖός περ ὥν Rauchenstein. πορὼν Linwood, παρόν Bamberger. 
867. ἕν’ οὔτις ἔσταε Musgr. ἔστω Thiersch. 868. ἐνοίκιον 

legisse schol. videtur Paleio. οὐ χλείω Musgr., οὐ στέργω olim 
Schuetz, fort. ἀπολέγω. 871 post 892 collocat, δικαίως τ᾽ 892 

scribens, Burges. 882. κάμοιμ᾽ ἂν Burges. λαλοῦσα Wake- 
field. 884. πολισσοῦχος Turn. 886. ἐστέ po: Paley. 887. 

γλώσσῃ τ᾽ ἐμῇ vel γλώσσης δ᾽ ἐμῆς, nisi antea lacuna sit, Butler. 
γλώσσης δ᾽ ἐμῆς μείλιγμ᾽ ἄκος ϑελκτήριον Merkel, γλώσσης τ᾽ ἐμῆς 
μεέλιγμα σοῦ (vel col) ϑελχτήριον Paley, γλώσσης τ᾽ ἐμῆς μείλιγμα 
χαταϑελχτήριον LSchmidt. 887sq. γλώσσης v . .| αἰδεῖ, μένοις 

ἄν Hartung. 888. σύ τοι μένοις Rauchenstein. 889. οὐκ ἂν 
Pearson, οὐδ᾽ ἂν Hartung. ἐπισκήπτοις vel ἐπιρρέπτοις Meineke. 

890. κότον ποτ᾽ Turn. Fort. στρατοῦ. 891. τῆσδέ γ᾽ ἐμμοίρῳ Can- 
ter, τῆσδέ γ᾽ ἐν μοίρᾳ Pearson, τῆσδέ γ᾽ εὐμοέίρου Pauw, τῇδ᾽ ἐπ’ 
εὐμοέρου Wakefield, τῇδέ y' ἔμμοιρον olim Herm., τῆσδέ γ᾽ ἐμμόρῳ 

Schuetz, τῇδε γάμορον Fritzsche, τῆσδε γαμόρου Blomfield, τῆσδ᾽ ἐπ᾽ 
εὐμοέρου Donaldson. 891sq. post 885 transfert Weil, delet 
(cum 851 et 860—771, ut 850—771 et 882—92 totidem versus effi- 

ciant) H Wolf. 892. fort. ἐς τὸ πᾶν πεπαμένῃ. 899. τίνα δὲ 

φής μ᾽ Paley. 899. 7 μοι πρὸ παντός σ᾽ ἐγγύην ϑήσεις Burges. 
900. ἔξεστι γάρ τέ μοι λέγειν Auratus. ἔνεστι Meineke. δὴ 

λέγειν Wakefield. 902. κατᾷσον o0e Weil, κάταρσον o0c Mei- 
neke. 903. τί μ᾽ οὖν Porson, τέ vóv μ᾽ Herm. 904. τὰ 
ποῖα; νίκης. . ἔπῃ σχόπει Burges. ὅποϊ᾽ ἂν εὐχῆς Todt. 905. 
xal τἄλλα Pearson, xa) πάντα Bothe. εὖξαι: τὰ γῆϑέν τ᾽ vel χά- 
πειτα vel ἐλθόντα vel καὶ πάντα γῆϑεν, nisi versus interciderit ut 
εὔχου δ᾽ ἀφειδῶς ἐσϑλὰ πέμπεσϑαι βροτοῖς, Paley, καλῶς τὰ γῆ- 
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Sev Todt. δῆϑεν Wieseler. 907. εὐγνέως Wakefield, εὐηπελῶς 

Burges. 908. xa? ποτῶν Wieseler. 908sqq. τοὐπέρρυτον 
μαστοῖσιν εὐϑένουν τε μὴ κάμνειν γρόνῳ πᾶν τῶν. . σωτήριον Bur- 
ges. 909. εὐϑηνοῦντα Pearson. 911— 16 delet Todt. 
911. τῶν δυσϑενούντων Heimsoeth. ἐχφορὰν αἰεὶ πέλειν anonymus. 

ἐχφῳϑορωτέρα Wellauer, ἔχφορος πικρὰ Kayser. ἣ φϑορὰ χαρὰν 
τελεῖ Burges, ἔμφοβος σπορᾷ πέλοις Martin, δὲ ροϑορὰ πέλοις βρο- 
τῶν Hartung, δ᾽ ἐκκαϑαρϑῆναι πόλιν (olim δ᾽ ἐχφῳϑορὰν πόλει τε- 

λοῖς) Rauchenstein. ἐχφόρια τέρα πέλοι Meineke. Versum post 

913 collocat Schuetz. 918. τόπων δικαίων... γάνος Merkel. 
τῶν δ᾽ Abresch. ἀπόρϑητον IB Mayor. 914. τῶν δ᾽ ἀρειφάτοις 
Burges. 915. ἀφέξομαι Pauw. 916. αὐτόνικον Kirchhoff. 

922. ἃς Wakefield. 925. ἐπισύτους Bothe. βίου delet anony- 

mus. τύχας omittit h. ὀνησῴμοου Pearson. 925sq. ἐπιρρύτῳ 

βίῳ στάχυας (ἀνησιδάνου vel) ὀνησιδώρου γῆς ἐξαμφῦσαε Burges. 

βίου τόκους . . γυέας τ᾽ Wakefield, ἐπιρύτους . . γαϊάν τ᾽ εἰσαυ- 

γάξειν Hartung. 926. ἐξαμβλῶσα: Pearson, ἐξαμβρύσειν Bothe, 
ἐξαμβρέσαι vel ἐξαμβρῦσαι Wakefield, £fapóca: Wellauer, ἔξ ἀμ- 
fo9ca: O Mueller, ἐξαμβῶσαι Martin, ἐξαμβροόξαι Dind., ἔξ ἀμβρού- 
£a: vel potius ἐξομβοῆσαι Meineke, ἐξαμβροάσαι Scholefield, ἐξαμ- 

πρεύσει Davies. 927. ἁλίου φίλον σέλας Meineke. 9929. xo) 
Burges. 933. δὲ δὴ Pauw, δὲ μὴν Abresch, γε μὴν Linwood. 
δέ po: χύρσας βαρέως Bothe. zo&wv τούτων Schuetz, βαρέων céx- 

τῶν (olim βαρέων ἀτῶν) Herm., βαρέων, τούτων Wieseler, βαρεῶν 
τούτων EAIAhrens, βαρέων πρὸς τῶνδ᾽ Schoemann, προφρόνων 
vel εὔνων τούτων Rauchenstein, τῶνδ᾽ εὐμενέων Hartung, βάρεων 

τούτων Merkel, ἱλαρῶν τούτων Weil, ϑεράπων τούτων Heimsoeth, 

βραβέων τούτων Meineke. βαρέαι ALudwig. οὗτος Auratus. 994. 
βιότου {προσέπαισανΣ Herm., βιότου {προσίασιν Lachmann, βιότου 

{κατέχουσιν Franz, βιότου (zpooéxupaav) Minckwitz, βιότου {τελέ- 

ϑουσιν) Hartung, βιότου (zapáczpenzor) Merkel. 937. (μέγα φρο- 
νοῦντ᾽ Pearson), μέγα κομποῦντ᾽ Hartung. 941. φλογμὸς δ᾽ vel 
φλογμοῖς ὀμματοστερής olim Hermann, φλογμοῖς τ᾿ ὀμματοστερής 
Franz. ὀμματοστερὴς ὕφροοιτο Weil. 941sq. φυτῷ 9' ὃ μὴ πορὼν 
ῥόου ποτὸν Burges. τὸ . . τόπων secludit Butler. φυτῶν μένοι πέ- 

ραν ὅρου τόπων Schoemann, φυτῶν τομὴ πέραν ὅρων τὸ πᾶν Wiese- 
ler, φυτῶν τούτων πέραν ὅρων πέσοι Hartung. φλογμόν τ᾽ ὀμμα- 
τοστερῆ, φυτευτῶν μὴ περᾶν ὅρον τόπων Campbell. 942. πέραν 
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(deleto τὸ) Musgr. τόπον Rob., τόχων Schuetz, τὸ πᾶν Bothe, cpo- 

πᾶν (τροπῶν) Verrall  zopsi φόρον τόπον Rauchenstein, περᾶν ὄρον 
χκάλω Merkel. 945. μᾶλα. εὐϑδηνοῦντ᾽ fg h. εὐϑενοῦντα γᾶς 

Boissonade. 947. τέχοι pro τρέφοι Auratus. πρέποι (et antea 
εὐϑενοῦντ᾽ ἀγαν)ὴ olim Herm. {γαίας τρέφοι Stanley, τρέφοι {πέ- 
doy) Wakefield, {χώρας τρέφοι Schuetz, (àva»zoégor Bothe. τε- 
ταγμένῳ τρέφοι γρόνῳ Meineke. γόνος {δ᾽ de?) Musgr., γόνος 
(yóvov) Lachmann, γόος {δὲ πᾶς» O Mueller, γόνος {δ᾽ ἁλὸς Wie- 

seler, γόνος {πολὺς» HLAhrens, γόνον {δὲ γᾶν Schoemann, γόνον 
{δ᾽ del) Donner, γόνον: (zóvog) Hartung, γόνος {δ᾽ ὁρῶν» Weil, 
γόνος {δ᾽ ἔρας» Heimsoeth. 9477sq. γόνον" {λεὼς πλουτόχϑων 
(0 » Rauchenstein. 947sqq. vpégor . . τεταγμένῳ, γάνος πᾶς 

πλούτου ϑεῶν ἑρμαίαν εὐμενῶν δόσιν τέοε Burges. 94854. έρ- 
μαία.. δόσις Wakefield. 949. τέχοι Auratus, τισί Wellauer, 
τένοι Schoemann. 950. ἀκούεσϑε HLAhrens, ἀχούεις Meineke. 

951sq. δυναταὶ πότνεἀρινῦς Kiehl. 953. γαίας Bothe. παρά τ᾽ 

Pearson. τὰ παρ᾽ ἀνϑρώποις Schuetz. περὲ παντούργων vel περὲ 
πᾶν δρώντων DBurges. περὲ δ᾽ Hartung. 954. φανερῶς τὸ 
τέλος Bothe, φανερῶς ταλάνων Hartung, ὡς ἀμφοτέρως Weil, φα- 

νέρ᾽ ὡς τελέως Meineke, φαιδρῶς μελέως olim W. τέλεος Rauchen- 
stein. (διαπράσσουσα Schuetz). 958. ἀείδειν et δακρύειν Har- 
tung. δακρύοις Casaubonus. 956. παρέχουσι Musgr. 960. 

ἀνδροτυχεῖς Wakefield, ἀνδροτελεῖς Burges. 961. £yovca: Pear- 
son, ἔγοντας Schuetz. δότε xa(o! ἔγοντας Schoemann. 962. 
ϑεαὲ xai olim Herm., 8&0! καὶ Butler, ϑεοὲὶ τῶν, xai (olim ϑεόϑεν) 

Bothe, τὰ ϑνατῶν OMueller, ϑεοὲ τῶν Fritzsche, ϑέται τῶν Wie- 

seler, ϑεατῶν Merkel. 967. (ἀδέκοις Pearson), ἐν δέώκης Burges. 

968. πάντων Turnebus, παντᾶ Schwenk. 969. τάδ᾽ ἐγὼ Burges. 
971. ἄγαμαι Burges. 972. ἐνώμα Wakefield, ἐπώπα Schuetz. 
978. ποτ᾽ ἀνηναμένας Burges. 975. νέκα Wakefield. 979. 
{τὸ τᾷδ᾽ Wakefield. ἀπεύχομαι rec. 988. ποινᾶς fgh. 984. 
ἀγκαλέσαι vel ἀμπολέσαι Musgr.. πόλεος W Hirschfelder. 986. xo:- 
νοφελεῖ Ald., κοινὰ φιλεῖν Burges, κοινοϑελεῖ Wieseler. 989. ἢ 
ῥα Wakefield, ἄρτε Burges, αἶσα Hartung. φρονούσης g, φρονοῦσ᾽ 
εὖ HVoss. ἦρα φέρουσιν vel φρονοῦσιν Merkel. 989sq. φρο- 
νοῦσαε . . ebpíaxouc  Musgravius, εὐφροσύνης. . εὑρίσκεις olim 
Schuetz, εὐφροσύνῃ . . εὑρίσκει olim Bothe, φρονοῦσ᾽ εὖ. . εὑρέσ͵ 
xe Butler, φρονοῦσα . . εὑρέσκεις olim Herm., φρονοῦσιν . . &b- 

Aeschylus ed. Wecklein. Appendix. 19 
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ρίσκουσ᾽ Rauchenstein. 989sqq ἄρα φρονοῦσιν . . εὑρέσχειν ἐκ 
.. πολέταις; Herm. 990. εὑρίσκεις Robortellus, εὑρίσκειν Pauw. 
991. xàx Burges. 994. κατὰ γὴν Prien. 994sq. xa? γῆ 
xal πόλις et ex d ὀρϑοδέκαιοε Herm. 995sq. ὀρϑοδέκαιοι πρέ- 
φετε πάντως διέποντες Hartung. 996. ϑρέφετε Burges. 997. 
χαίρετ᾽ ἐν αἰσιμέαισιν (deleto πλούτου) Burney, γαξρετ᾽ ἐν αἰσιμέαες 
Butler, γαέξρετ᾽ ἐναισίψάως πλουτῶν Burges, γαῤρετ᾽ ἐν αἰσιμέαις 

πλούτου Schwenk. ἐρασμιόπλουτοι vel &vatotpónAouro: Blomf., ἐν 
αἰσιμέαισιν (deleto πλούτου) Kiehl, ἐναεσιμέσεσε Weil. 998. à-- 
τικὸς Erotianus v. ἔκταρ p. 192. 999. ἡμένας Bothe, ἡμένης 
Burges. 

1000sq. φέλοες εὐφρονοῦντες Hermann. παρϑένου φέλοι φέλας, 

εὐφρονοῦντες (εὔφρονος vel potius) ἔμφρονος Weil. 1001. σω- 
φρονοῦντες εὐφρόνως olim Weil, σ. ἐν κόρῳ Herwerden. 1006. 
ἑερῶν Huet. 1006sq. φῶς ϑ᾽.. προπομπῶν ἴτε Herm. 1008 
κατὰ γᾶν Burges. 1009. γώρας ἀπέχειν Burges, γωρὲς κατέ- 
χειν Linwood. 1010. πόλεος πέμπειν W Hirschfelder. 1014. 
πολιτῶν Burges. 1015. αὖϑ᾽ ἐπιδιπλοέζξω olim Bothe. γαῴρετ᾽, 

ἔπος διπλοῦν ἄξω Burges. αὖϑές γ᾽ (a0) Pauw, αὖϑες αὖ Schwenk. 

ἐπιδιπλοίζω eiciebat Pierson (Porson, Burney, Butler, Schwenk). 

ἐπανδιπλοέζω Herm., ize? διπλοέζω Wieseler, ἔπος διπλοίζω Dind. 

Ante 1022 versum (στέργω τὸ σὸν φρόνημα πρόσφορον nzóAet) ex- 
cidisse putat Thiersch. 1022. αἰνῶ ys Pearson. αἰνῶ es μύ- 
$ou Wieseler, αἰνῶ δέ δ᾽ ὑμᾶς Wunder. τε μισϑοὺς HL Ahrens, 
ϑέμιστας Weil, δ᾽ ἀοιδοὺς Heimsoeth. 1023. φέγγη Turnebus. 

1024. ἔνερϑ᾽. ὦ ϑεοὶ κατὰ γϑονός Burges. Versum delet Her- 
werden. Post 1026 lacunam statuit Kirchhoff. 1027. 6z- 
σεῖδος Valcken. Post 1027 supplet ἀνδρῶν τελείων xal yepóv- 
τεὸν σέβας, λαμπρὸν δ᾽ ἐφήβων dwÜoc, ἐν δὲ παρϑένων Thiersch. 

1028. ἀνδρῶν γυναικῶν τε στόλος Hartung. Post 1028 nunc 
lacunam statuit Herm., ἀνδρῶν τε. ταύτας δ᾽ Εὐμενέδας καλουμέ- 
vag supplet Minckwitz. 1029. ἐνδυτοὶ δ᾽ Wakefield, ἐνδυτοί 

σφ᾽ Bothe, ἐνδυτῶν Hartung. Ante 1080 lacunam olim statue- 

bat Herm., supplet (δώροις ἐτείοις εὐσεβοῦντες καὶ λιταῖς Fritzsche), 
xal (vel τὰς) πρόσϑεν οὔσας δυσμενεῖς, νῶν δ᾽ εὐμενεῖς Εὐμενέδας 
εἰς τὸν πάντ᾽ ἐπωνύμους χρόνον Thiersch. 1030. οἰμᾶτε Merkel. 
Post 1030 supplet προπομπὸν εὐφήμοισι σὺν προσεύγμασιν Thiersch. 
1033. JlIAPAXOPHIHMA praescribit Merkel. βᾶτε δόμον olim 
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Herm., (βᾶτ᾽ ἐς δόμον Scholefield), βᾶτε δόμοι Linwood, βᾶτ᾽ ἐς 

ὁδόν Meineke, βᾶτε δόμους vel βᾶτε δ᾽ ὁμοῦ vel βᾶτ᾽ ἐν ὁδῷ Pa- 

ley, βᾶτε νόμῳ Merkel, βᾶτε δρόμῳ Naber. δόμον μεγάλαε φελό- 
τίμον Burges. μεγάλας &pícipor Thiersch. 1034. νυκτὸς ἀϊὸ- 
Vic (vel ἀειδοῦς) Musgr. ἀπαιδες (cum Donaldsono) et τύχαι τε 

1039 delet Drake. 1036. γαῴουσα: Schuetz, γωροῦσας H Voss, 
χωρῖται Hermann. 1036 et 1040 Furiis tribuit Westphal. —1037sq. 
ὠγυγέαις xal τιμαῖς... περίσεπτα τέτυκται Wieseler, ὠγυγέαις, ὡς 

τιμαῖς. . περίσεπτα τύχητε Kirchhoff, fort. ὠγυγέαις, οὗ τιμαῖς .. 

περίσεπτα τέτυχται. 1038sq. τιμαῖς καὶ ϑυσίαις πυρισέπταις 

τε τύχαισιν vel πυρισέπτορε τύχᾳ τε (et 1035 εὐϑύφρονῶ) olim Herm., 

xai τιμᾶς ϑυσίας τε τυχοῦσαι περίσεπταιε olim Bothe, τιμαῖς xai 

ϑυσίαις περέσεπται τύχᾳ τε Butler, καὶ τιμαῖς περίσεπται ϑυσίαις τε 

τύχᾳ τε Burges, xal τιμᾶς ϑυσίας τε τύχοιτ᾽ ἂν περέσεπται H Voss, 
τιμαῖς xai ϑυσίαισε τύχᾳ τῳ περέσεπται Bothe, τιμαῖς καὶ ϑυσέασεσι 

τύχᾳ τε περισέπτᾳ Minckwitz, τιμαῖς καὶ ϑυσέαισε τύχαις τ᾽ ἐρέίσεπ- 

τας Linwood, τιμαῖς καὶ ϑυσέαισιν ἐν εὐχαῖς τ᾽ ἐρίσεπται Schneide- 

win, τιμαῖς καὶ ϑυσίαις τε xat εὐχαῖς περίσεπται Schoemann, τιμαῖς 

καὶ ϑυσέσις πυρισέπτοις τε σὺν εὐχαῖς (aut πυρισέπτοις τε τύχαισιν) 

Herm., χτύναις (vel κτοέίναις) xai ϑυσέαις περέσεπται πλατυχαῖταιε 

Merkel, τιμαῖς καὶ ϑυσέαισιν ὑπαὶ πυρισέπτοι Paley, τιμαῖς καὶ ϑυ- 
σίαισε τύχαι περέσεπται olim, postea τιμαῖς καὶ ϑυσίαις περέσεπτ᾽ ἵν’ 

ἔχητε Weil, τιμαῖς xai ϑυσιᾶν τε τύχαις περίσεπταε Oberdick. 
1099. περέσεπτα τυχοῦσαι Musgr., περέίσεπται τύχοιτε Wakefield, 
περισέπταις τε τύχαισιν olim Schuetz, περέσεπτα τύχοιτε Scholefield, 

περίσεπται τετύχησϑε O Mueller, περέίσεπται ἐν εὐχαῖς Hartung, 

περίσεπτα τύχοιτ᾽ ἄν Heimsoeth, zepícencat ἔσεσϑε Herwerden. 
1040. πανδαμεὲ Rob. (πανδημεὲ fg h). 1041. (λαοι δὲ xac, 
εὐϑύφρονες γὰρ olim Bothe, ὥἕλαος δ᾽ οἴκοις χεὐϑύφρονες γᾷ Bur- 
ges) xal τᾷδ᾽ εὔφρονες γᾷ MHerm., καὶ εὔφρονες ἀεί Linwood, 
καὶ εὔφρονες ἀστοῖς Hartung, καὶ εὔφρονες αἴᾳ Meineke. 1042. 
δεῦρ᾽ ἴτε {δή Meineke. (xa?) σεμναί Merkel. (xa?) olim, postea 
{σὺν» πυριδάπτῳ Herm., (vQ) πυρδάπτῳ (et 1046 Ζεὺς παντόπτας) 

Wieseler, {τᾷ πυριδάπτῳ Weil. 1043. λάμπᾳ Herm., πεύκᾳ 

Schoemann, λαμπῷ Merkel, πανῷ Meineke. 600v {δ᾽ Σ olim Herm. 
1045. σπονδαὶ δ᾽ ἐς τόπον εὔδαιτες ἴτων Musgr., σπονδᾷ δ᾽ ἐς có- 

πον ἔνδαϊδ᾽ οἴχων (σπονδᾷ δὲ τόπων ἐνιδαίδων olim) Bothe, σπον- 

δαὶ δ᾽ ἐς τὸ πᾶν καὶ δᾷδες εἶσιν Burges, σπονδαὶ δ᾽ ἐς τόπαν χτέ. 
ΤΟΣ 
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O Mueller, σπονδαὶ δ᾽ εἰσόπιν ἐνδᾷδες ἔτων Linwood, σπονδαὶ δ᾽ ἐν- 
δάϊδες τοι ἐν οἴκῳ Franz, σπονδαῖς δ᾽ ἐς τὸ πᾶν ἐνδάδεσιν οἴκων 
Thiersch, σπονδαὶ δ᾽ ἔστων ἐνθάδ᾽ ἐνοίκων Hartung, σεμναὲ δ᾽ ἔστε 
xal εὐμενέδες ϑεοί, postea σπονδᾷ δ᾽ ἔστε πανευμενέδες ϑεῶν Weil, 
σπουδὰ δ᾽ ἐς τόπαν ἐνδαῖς οἴκων Schwerdt, σπονδαῖς δ᾽ ἐς τὸ τέ- 

λεῖον (vel πάνωρον) ἀσώοις Todt. 1046. ἀστοῖς ó Πανόπτας 
Bothe. 1047. οὔρια olim Herm., ὄντως Bothe, ἐς τάδε Wiese- 
ler, νεῦσέ τε olim Weil. (συγκατέφαν Musgrave). 



APPENDIX 
AD 

VITAM AESCHYLI. 

Pag. 467, 1. 8. àóeAgóg καὶ μεινίου recc. 10. ξε΄ S Petit, 

ξδ΄ ERLange. 10—18. verba συνεχρόνησεν. . πεζομαχίας 
secludit RDahms. 19. ἀκραῖον Bothe. 22. vulgatur Ἄριστο- 
gávouc: Ἀριστοφάνει: requisivit Bergk. 23. τρέτης ἡμέρας recc. 

Pag. 468, l. 6. éowva τὸν Σικελίας τύραννον recc. Vulgo τινὰς. 

10 —13. verba τινὲς. . ἐξαμβλωϑῆναι post ἀμοιβαῖα 1. 1 transpo- 
nit Bothe, post χέχρηται 1. 5 Naeke. 11. Εὐμενίδων ἐσπειραμέ- 
νον εἰσαγαγόντα Burges. 18sq. χτέσαντος ERLange. 16. ὧν 
ἐτῶν πέντε πρὸς τοῖς ξξήχοντα pro γηραιός exhibent recc. 

Pag. 469, 1. 8. ( χρυσὸν λαμβάνειν recc.). ἔτη ξε΄ recc., ξϑ΄ 
Dind. 4. δράματα ο΄ xal ἐπὲ τούτοις σατυρικὰ ἀμφέβολα πέντε 
duo recc., δράματα ο΄ (2) ὧν σατυρικὰ * (excidit numerus) xai 

ἐπὶ τούτοις ἀμφέβολα πέντε Dindorf. σατυρικὰ ἀμφὲ τὰ ιε΄ Casau- 
bonus, σατυρικὰ ἀμφὲ τὰ πέντε πρὸς τοῖς κ΄ (vel A') Bothe, σατυ- 

ρικά: ἀμφέβολα πέντε OMueller, σατυρικὰ ε' ἀμφέβολα πέντε C 
Waehsmuth, σατυρικὰ κγ΄. ςγ΄ τὰ πάντα FSchoell, σατυρικὰ κ΄, 

ὧν ἀμφέβολα ε΄ Bergk. — - .δεχαπέντε pro τρεισκαέδεκα Casaubonus. 
8. τὴν δὲ σκηνὴν recc. 10. χειρέδε Robort., χάριεν Bothe. 1084. 
τῷ σώματι recc., τῷ σωματίῳ Westermann, τῷ ξώματε Wieseler. 

16. ἀπολαμβάνοε rec., ὑπολαμβάνοι Paley. 21. εἰσιόντα Nauck, 
ἐπιόντα Olahn, ποιήσαντα Blaydes, ἑπόμενον Heimsoeth, fort. mo:- 
oDyca. 

Pag. 470, 1. 11. διτταὶ γάρ RDahms. 
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CATALOGUM. 

V. 2, col. 3. Ἀργεία (Aoyía) Ald., cfr. MSchmidt Philol. XVI 
p. 161. 9, 4. “Πήμνιαι alii. 18, 1. Φρύγιαι alii, delet Dindorf. 

Alibi afferuntur haec fabularum nomina: /24«5xog llocwebe, 

θαλαμοποιοί, ἱέρειαι, Παλαμήδης, Προομηϑεὺς mupxasóc, Σέσυφος 
πετροκυλιστής, Φινεύς, ᾿Ωρεέϑυια. Incertum est nomen λκμήνη 
(apud Hesychium s. v. ἀποστάς). Addunt quidam nomen Αύκνος 

ex Aristoph. Ran. 963. 



ADDENDA ET CORRIGENDA. 

AD PROMETHEVM. 

Post 845 hune ordinem versuum: 356— 62, 351— 55, 346 — 

350 statuit, v. 363 — 82, post quos aliquot versus interciderint, 

Oceano et 383— 92 Prometheo tribuens, Bergk. 355. δώσειν vw 

Verrall — 409. ἐμὸν 0oxZoat.. ἀρκεῖ τόδε Weil. 452. in scho- 

lio Yogoxàéouc delet Bergk. 458. δὲ πλάσματα Burges. — 599. 

πολύπλανσι Meineke. 708. in scholio ὅ deze» ὕδωρ Vitelli, fort. 
7 ἐστιν ὄρος. Post 835 lacunam statuit cl. Aristid. II p. 460 
Bergk. 847. in scholio ἐδέαν zou Vitelli. 931. duo! δ᾽ ὅτῳ 
μὲν Weil. 943. in scholio πληρωϑήσεται quod posui incertum 

est. Quod est in codice, neque τελεσϑήσεταε neque πραχϑήσεται 

esse affirmabat Vitelli, certius nihil legere poterat. 1016 sq. 

post 1028 collocat Kaibel. 

AD PERSAS. 

Inde a 665 minuas sis numerum uno sive quod sub 665 legis, 

referas ad v. 664, quod sub 666, ad v. 665 etc. 

In hypothesi ἄρχεται τῆς συμφορᾶς τοῦ δράματος (ἔλεος xai 

φόβοςΣ Bergk. 
V. 18. χενεὸν δ᾽ ἄνδρας ἀὐτεῖν Schumacher. 92. ἀπρόεκτος 

Bergk. 9654. πήδημά ποτ᾽ Stadtmueller. — 117. in scholio ἡ ὀδὺ- 
νητῇὴ Vitell. — 190. Περσικὴ στενάγματος Weil 191. τοῦδε μὴ πά- 

Soc πύϑηται Stadtmueller. 199. πόνῳ Margoliouth. — 149. γάνος 
Vitelli. 192. ἐμὸς παρὼν, 2105. ῥόϑῳ πτερῶν, 2926. ὑπαὶ γῇ, 

259. καὶ κλυτὸς. 286. ἔφϑισαν- aia? στρατοῦ (et 292 εὔνεδας 
ἔχτισσαν ἠδ᾽) Stadtmueller. 9292. εὔπαιδας ἠδ᾽ Weil. 9892. τοίων 
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ταγούχων νῦν Stadtmueller, τοιῶνδε ταγῶν τῶνδ᾽ Campbell. 458. 
ὅπως, ὅσοι νεῶν, — 585. νῦν πάνυ Stadtmueller. 6058. ai£v ἄνεμον, 
634. ἄκος οἷδέ τις ὄν Weil. 696---75 tribus deinceps chori or- 

dinibus, ephymnia ἠέ 654, 659, βάσκε xcé. 667, 6'75 universo 

choro tribuenda mihi videntur. 660. in scholio Συρέων et X»- 

ρώους, 724. in scholio συνέχειν πόρον Vitelli. 796. οὐδέ τις 
περῶν, 738. δρομάδα δὲ, 1019. μεγάλ᾽ ἦν τὰ Weil. 

AD SEPTEM ADVERSVS THEBAS. 

V. 24. οἰωνῶν σχοπός ex schol. Paley. | 49—51 expungit Spiro. 

78—105 in aequales partes (1. 9p£opat. . ἱππότας. αἰϑερία.. ἔτυμος 

(ἀλγέωνΣ ἄγγελος ἑλέδεμας — (ζϑρέομαε.. ἱππότας». πεδέ᾽ ὁπλόκτυπ᾽ 

ὠτὲ zptuncet βοὰν ποτανὰν βουέμε: δ᾽ ἀμαχέτου δέκαν ὕδατος ὄροτύ- 
dv * , « ΄ NX. ὧς 39 P 9. »ν 

που, 2. ἰὼ ϑεοὶ ϑεαέ τε μάκαρες εὔεδροι (ex 94), ἀλεύσατ᾽ ὄρμενον xa- 

xóv — βοᾷ διώκων εὐτρεπὴς ἐπὶ πτόλιν λεύκασπις ὄρνυται λεώς. 8. τίς 

ἄρα .. ϑεᾶν; — πότερα δῆτ᾽ ἐγώ. πότερα προσπέσω βρέτη δαεμό- 

νων; 4. ἀχμάξεει.. κτύπον; — πέπλων... δορός. 5. τέ ῥέξεις; . . 
x, - ΄ ΄ 73 d ον -ἰκἴ , Ἵ.2 P/4 NTC, 

Ἄρης, γᾶν τεάν; — πόλιν, γρυσοπήληξ, ἴδ᾽ ἃν εὐφιελήταν ἔϑου) divi- 

dit Ri. Klotz. 80. dele verba: »videtur . . x7é.« (scilicet lege- 

batur olim 7 αὐτὴ pro 7 duy). 88. βοᾷ ὑπερτρέχων, 95. 
ἀχμὰ Buecheler. 106 — 19 — 120 - 33 sic efficit: ϑεοὲ πολιάο- 

A05, ἴδετε παρϑένων.. ὕπερ. κῦμα mepl πτόλιν δοχμολόφων dvé- 
, MN N - , ) 2 - , -- 

ρων χκαχλάξει ἄρεος ὄρμενον πνοαῖς. ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ, παντελὲς 

ὦ τέλος, ἄρηξον .. ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ“ - -ν - 

.--΄- 2v« -v- δορυσόοις σαγαῖς .. λαχόντες — σύ τ᾽ ὦ 

. ἐπίλυσιν φόβου δίδου. . στόνων τ᾿ ἀέτις Πατογένεια καὶ 4ιόϑεν 

(ex 147) ὦ φέλα σὺ κούρα, τόξον εὐτυκάξου Ri.Klotz. Idem 186, 

188 54., 145, 147 delet et 149 σύ τε μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Üyxata πόλεως 

scribit. 951. ταῖσιν εὐνὰν Buecheler. 351sqq. λέκτρον ἢλ- 

ϑὸν αἰχμάλωτον . . ὑπερτέρου, ἤἥλπισάν τε νύκτερον . . μολεῖν Camp- 

bell. 364-612. quattuor orationum paria ex 37X5, quintum 

et sextum ex 57X5 versibus constare (deletis verbis a&xet . . óg- 
ϑαὴμός in 376sq. et versibus 378—81, 396 —8, 402sq.) statuit Ri. 

Klotz. 972. ἀσπίδος δ᾽ ἅλω, 497. δ᾽ ἀπευκτὰ δρᾶν Stadt- 

mueller. 459. πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη. τὸν δὲ σὺν τύχῃ γέ τῳ Ri 
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Klotz. 476. δὲ κοέλην, 479. ὥχμασεν, 507. ἀσπίδος 
χυρῶν Stadtmueller. ὅ88. {τίς ἀρχέσει τὸν» Apxd0'; ὃ δὲ κτέ. 

Ri. Klotz. 545. δάκος. deleto v. 546, Weil. 547. ἔξω δ᾽ 

ἁλοῦσα Stadtmueller, ἔξωϑεν εἰκὼν Weil. 568. αὐτάδελφον, ἐς 

μόρον Oberdick, προσϑροῶν ὁμόσπορον, 665. κάκιστα μωμένῳ, 
708. μέντοι μαλθακὴν Stadtmueller. 74754ᾳ. μεταξὺ δ᾽ ἄλχαρ 
ὅδ᾽ ὀλίγῳ τείνει πύργος ἐν εὔρε: Weil. 748. τείνει πῆχυς ἐν 
εὔρες Margoliouth. 718. ΧΟ. πόλις... Coyóv; Weil. 819 54. 

καὶ δυστέκνους ζἄνδρας» κλαύσω et in scholio δυστέκνους: ἢ δυσ- 

δαίμονας xal ἐπὶ καχῷ τεχϑέντας ἢ ἀτέχνους καὶ μὴ τέκνα ποιήσαν- 

τας, 815. {καὶ πολυκληεῖςΣ καὶ πολυνεικεῖς Ri.Klotz. 899 

— 839 — 840 — 46 sic efficit: τάδ᾽... δέδυμ᾽ ἀγανόρεα κακά, δ'- 

μοίρα καὺτοφόνα τελεῖταε δόμων πάϑη, τί φῶ; τέ δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ nó- 
νος πόνων ἐφέστιοι; ἀλλὰ . . οὖρον — ἐρέσσετ᾽.. ἀμείβεται ἀγά- 

στονον μελανόκροχον ναύστολον ϑεωρέδα, . . ἀνάλιον εἰς ἀφανῇ πάν- 

δοχόν τε γέρσον Ri.Klotz. 834sqq. δίπλακα μέριμναν, δίδυμ᾽ 

ὁρῶ βαστάγματα αὐτοσφαγῇ" τέλεια τὰ στύγη. τέ φῶ; et 846 εἰς 

ἀστραφῇ Oberdick. 847 —59 cum extrema (inde a v. 941) 

fabulae parte ab Aeschylo abiudieat Bergk. 971. xa! μάλ᾽ ἀπώ- 

λεσεν Campbell. 1000. ϑάνατον εἵλετ᾽ ἐν πάλῃ Stadtmueller, στέφα- 

voy ee τῇ πόλει Weil. 1006. ὄντ᾽ ἂν ἀνστατῆρα Vierke. 1090. 

ϑρηνοῦσ᾽ dósÀgóv», 1026. οὔτ, 1057. τάδ᾽ ἕλοιτο; Stadtmueller. 

AD SVPPLICES. 

V. 54. in scholio ξένος ὡς Vitelli. 16854. & Zzv, Ἰοῦς ἐῶ μῆνιν 

μάστιν τ᾿ ex ϑεῶν Campbell. 418. ὡς βυϑὸν Kayser. — 614. dele 

»ὥστ᾽ Rob.«, nam ὥστ᾽ exstat in M. | 638— 63 hemichoriis, reliqua 

duodecim choreutis (664, 671, 675, 682, 686, 692, 696, 702, 106, 709, 

712, 715) tribuit, 671. φλέγουσαι, 786. φυλάσσο: τὰς νόμων 

τε τιμάς scribit, 7429sqq. choricorum trimetros ducibus hemi- 

choriorum, reliqua ipsis hemichoriis adsignat Freericks. 856 sqq. 

chorica hemichoriis tribuit idem. Mihi videntur tres deinceps chori 

ordines, ephymnia 901— 3 et 911 — 13 totus chorus canere. —9805sq. 

πατέρ᾽ εὐθαρσῇ | davaóv, πρόνοον βούλαρχον, 987. κἂν τῷδε 
χορῷ, 1054sq. φυγάδες δ᾽ ἐξ ἐπιπνοίας. . προφοβοῦνται Free- 
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ricks. Idem 1029— 44, 1054— 62 hemichoriis Danaidum alternantibus 

(1033, 1041, 1054, 1058), 1045 — 53 hemichoriis satellitum Argivorum 

(1045, 1049), 1063 — 72 ducibus hemichoriorum Danaidum (1063, 

1066, 1067, 1068, 1071, 1072), cetera choro Danaidum tribuit. 

Ex Aesch. Suppl. Choeph. ed. Paley (1883): 

7 delet, 9sq. verba τ᾿ ὀνοταζόμενα: delet, 11. verba xoi 
βούλαρχος delet, 44sqq. »legendum suspiceris ἐξ ἐπιπνοίας Zz- 

vóc: ἔφαφιν ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπέχρανεν ὁ μόρσιμος aiov«, 77. in scho- 
lio ὑπόγυος. 117. in scholio τὴν ἀπατητικήν, ad 115 id referens, 
187. in scholio σὺν διασχισμῷ, 154. διωγμοῖς ἀσφαλὴς, 177. 
ἀτιμάσα:. 206. in scholio {μὴν πολλὰ, 285. μάταιος αἰτίαν. 

249. ἀποίσεται, 251. 259 Danao tribuit, 263. in scholio “Ζω- 

δώνης, 9211. μήδεται δ᾽ ἄχη {ζκαϑαρσίοις πόνοισιν ἐχπέμφας χϑο- 

νόος, | 9TT. ἔχων ἂν ἤδη, 500. XO. xai μὴν... βροτῷ, post hune 
v. inserit 314, in quo κάρτα pro πάντα scribit, et 313 regi tribuit 

versu 312 deleto, ^ post 915 supplet BA. ἐνταῦϑ᾽ ἐϑέλχϑη xai πόνων 
ἐπαύσατο; post 318 addit 8,4. οὗτος δὲ ποῦ ποϑ᾽ εὕρετ᾽ ὄλβιον 
ffov; 919. “ιβύης . . γῆς (méOov) καρπούμενος, 358. in 

scholio ἐστεμμένον, 386. σχοπὸν ἐπίστασαι. 409. τοῦδ᾽ --. 
ῥεπομένου scholiastam in libro suo invenisse putat, 477. xai 
πολλαχῆ μὲν vel 7 πολλὰ δή μοι, 488. in scholio μέγιστος, 

post 489 supplet ταύτας ἐμοὶ δὸς ἐς γέρας μεϑεὶς φόβον et 490 
κλάδους δὲ scribit, 519sq. οὔτοι δρακόντων ἀλλ᾽ εἰ πτερω- 

τῶν scholiastam legisse suspicatur, 528. ἀεὶ δ᾽ ἀνοίκτων, 

544. in scholio γενοῦ, ἔφαπτορ. 563 sq. τὰν βαϑύπλουτον γϑόνα, 
τὰν τᾶς χτέ., 609. τέκτων. ὁ πάντων (et 607 σπεῦσαΐξ τι τῶν 

ἃν), 620. in scholio πολιτῶν ζάγῃ vel ἄγων). 640. in scholio 
τῷ γένει: (s0xcaia, 654sq. scholiastam legisse διὰ τὸν ἐπε 

δόμενον πάντα Διὸς κύκλον opinatur, 663. in scholio ἄξουσιν. 

6075q. λοιμὸν... χενῶσα:ι et 669 ἐπιχωρέοις {στάσων, 681. in 

scholio ὅ Ζεὺς (9c, 690sq. Ἄρης βοὰν ἔνδημον scholiastam 
in libro suo habuisse putat, 692. in scholio xpacóc, 702. 

in scholio 967», 706. ἀσφαλῶς pro ἀσφαλέας, 708. προμα- 
ϑέας τε χοινόμητις, 765. περιφρόνως ἄγαν, 768sq. φήμη 
τις" λύκος χρείσσων κυνῶν: βύβλου δὲ καρπὸς οὔποτ᾽ ἂν χρατοῖ 

στάχυν, 799sq. πέλοι {μόρος vel γάμος». κελαινόχγρων δὲ πάλ- 

λεταε στρατὸν χέαρ, 814. (xa?) τίν᾽, 837. in scholio δεὼὸ 
(οὐδ δεῖ. | 842. ὁρῶν scholiastam interpretari putat, 865. ἀτέε- 

S4 
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toc scholiastam legisse opinatur, 871. βαϑρείας ex βοηϑείας idque 

a glossemate ad βοᾶς adscripto ortum esse suspicatur, 872. in 

scholio (zolv» βίᾳ πολλὰ xaxà παϑεῖν, 879. scholiastam co/yap 

σὺν (vel αὐταῖς) παλάμαις ὄλοιο legisse putat, 888. scholiastam 

οἴμοι λύμας εἷς πρὸ γένους bÀ&oxo: legisse suspicatur, 907. δέ 
πους (óc) ὄφις, 926. in scholio εἰς ὀρϑὸν, 945. in scholio 
Ἄρης (o0 διὰ τούτων» κρίνει, 945. 48 post 950 collocat, 

957. οὐκ ἐν γραφαῖς, 996. κεδνοὺς δ᾽. 1000 54. τυγχά- 
νοντὰ πρευμενὴ φρενὸς (εὔνοιαν ἀεὶ δεῖ διὰ μνήμης ἔγειν, ὑμᾶς δὲ 

πάσας, παῖδες, αἰδοίων τρόπων» γάριν σέβεσϑαι τιμιωτέραν βέου, 

1006. εὐπετῶς γε] δυσχερὲς, 1019. ζνέων δ᾽ ἔτ᾽ οὐσῶν ἁρπαγαῖσιν 

ἥδεται κἄωρα κωλύουσα προσμένειν ϑέρος, — 1051sq. μοῦρ᾿ φροδέ 

τας φεδυρὰ vel φυϑερὰ scholiastam legisse putat, 1078. πρευμενεῖ. 

AD AGAMEMNONEM. 
P. 139 adde I Conington (1848). 

V. 82. πεσόντ᾽ ὀνήσομαι Kaibel. 180. οὐδ᾽ ἀέξεται mpiv 
ὧν Bergk. 669sq. φυχῆς τε σωτὴρ ναυστόλοις ἐφέζετο, ὡς 

μήτ᾽ ἀνόρμους κτέ. Lowinski. —9'/8sqq. χρόνῳ δ᾽ ἔπλει πρυμνησίων 
ξὺν ἐμβολαῖς ψάμμαν ἀχτᾶς παρεὶς γῆϑεν εὖ 9 bm Ἴλιον κτὲ Bara- 
nek. 1178. τίς χαέ σε Heimsoeth. ^ 1307. fort. στύγε. 1498. 
in scholio fort. σ᾽ ἐλέγχεσϑαι. 1601. ξύνδικον Karsten. 

Ex Aesch. Agam. emend. David S. Margoliouth (1884): 

V. 9. éceoy, 4. ἀστέρας ὅταν... ἀντολαῖς, 10. χυρεῖ, 

14. ἐμῇ φόβος γὰρ, 15. βεβαέῳ, 19. ἀγωγῆς, 87. ϑύος 
καινοῖς, 97. λέξαι σ᾽, 98. αἰνῶ, 119. σώφρονα ταγὸν, 
118. ξὺν δορὶ πράκτορι νέκας, 191. λαγζας ἐρικύμονε φέρματει 

γέννας, 193. βλαβέντι, 199sq. πομπᾶς τ᾿ ἀρχοῖς οὕτως 
εἶπε, 18754. χνεφάσῃ ποτ᾽ ἐπὶ... στρατευϑέν: εἰκοῖ γὰρ, 14θ. 
ὅσονπερ εὔφρων ἁπαλὰ, 149 ὀβροικάλοισιν ἕρπει, 152. δὲ 
στρουϑῶν, ΄᾿ 159. ἔῆον, 161. παλινόρσους. 200 sq. παλρ- 
poor , 208. ἄνϑος ἀγγέων, 228. ξυμμαχίας ἐμαυτοῦ, 
236. ἀγωχγάν, 287. σέβοιμι, 294. ἀγγάρου πρόσω, 900. 
χεύϑει, 9294. τοιοέδε γ᾽, οἶμαι, . . vopot, 335. οὐ φιλοῦντε 
προσβλέποις, 962. σὴν ὄνησιν, 380. τοῦτ᾽ ἐχνεῦσαι, 997. 
πρόπολος ἄφερτος, 405. ἄφερτον ἀνϑεῖν, 407. τῶν δ᾽ 
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ἐπιστρεφόντων, 48754. ᾿βλλάδος συνορμένοισι δυσμένεια, 479. 
ἁλόνϑ᾽. 491sq. ὅρος" ἐπινέμεται ταχύπορον., 499. δὲ καὶ 

χάσις, 509. καπνὸν πόλεως, 506. ὅστις γὰρ, 595. τοισέδ᾽ 

ἥμασει, 528 delet, 566. ἔμπεδος. σίνοε, 511. γὗδεν, 

ὅ99. ἄγγελος πόλεως, 598. τοιοῖσδ᾽ ἔμπληκτος, 599. γυ- 
ναέκειοι νομοΐ, 611. εὑρεῖν, 619. ὧν, 621. εὐπρεπῶν λόγων, 

642. γωρὶς εἴ τι μὴ δέον, 645. δήμιον κλύειν, 661. ὁμ- 
βρόκτυποι, 662. ἀφάντου ποιμένος, κακῷ στρόύβῳ, . 669. σω- 
τὴρ ὠφελοῦσ᾽, 680. προσδοκᾷς, 701. ἐννοσιφύλλους, 798. 

γεραοῖς, 790. τροφᾶς (G^, 760sqq. νεάξουσα δ᾽ & . . 

βροτῶν, ὕβριν νέαν, τότ᾽ ἢ τότ᾽ εὖτ᾽ ἂν, 769. δ᾽ ἐλϑοῦσα, 
781. δυσπραγοῦντέ γ᾽, 819. ἐπείπερ ἀλλαγὰς, 862. κλύων ἄνω- 

Üsw τές κάτω yàp, οὐ λέγω, 867. ἄλλαι πρὸς βίαν ᾿Βλληνέδες, 

893 post 902 collocat, 894. δεξιῶ, 902. δέχῃ, 904. ϑεῶν 

εἱμαρμένῃ, 925. ϑέλος, 934. πειϑοῦς. 998. μή του, 
969. ἀοιδός. 975. φαμμίοις ἀχμὰ, 990. μάλα τοι, 995. 
xa ct, 996. χτησίων ἄχος, 1004sq. ἐπὲ γᾶν δὲ πεσόντος 

ἅπαξ ϑνασίμου οὐ πρόπαρ, 1007. οὐδέ τιν᾽, 100834. ἀνά- 

yet (ἀκούω versu 1009 deleto, 1011. μοῖρα πρόσϑεν. 1014. 
ἄν τιν’ ἐξέχει, 1039. ϑυραίαν δῆτ᾽, 1049. ἐλπίσασα τήνδ᾽ 

ἕξει, 1059. ϑρηνγτοῦ κλύειν, 1068. περὲ φρενέ, 1075. μ- 

σοϑέου, 1079. δ᾽ ὡς, 1084. τούτων προφήτας cum Weilio 
et in scholio λέξοντας περὲ τούτων... ἐγενόμεϑα, 1095. λόγοισι 
φαιδρύνασα, 1105. γένει. στάσις δ᾽ ἀκόρετος φόνου, 1126. 

τέχνᾳ ϑεσπιῳδοὶ͵ 1181. ϑροε:.. ἐπεγχέαι, 1158. τροφάς, 
1163. ὑπὲρ, 1174. ὕπερϑεν βαρὺς, 1205. πάλαι τις, 1910. 
πῶς δῆτ᾽ ἄϑικτος, 1915. φροιμίοις εἰϑισμένοις, 1227 sqq. 

ofa . . φαιδρύνουσά νιν, ἄτης... κακὴ τέχνη, 1243. ἀληϑῶν, 

1944. ἀκούων, 1951. 7 κάρτ᾽ ἀκούων παρεκόπης, 1970 sq. 
καταγελωμένην ὑπὸ φίλων τε κἀχϑρῶν, 1393. τούς τ᾽ ἄνω τι- 
μαύρους, 1889. ἄτα ᾿πιχρανεῖ, 1840. τές ἔτ᾽ εὔξαιτ᾽ ἂν 

βροτὸς ὧν, 1358. ἔστω . . πέρα, 1387. μῦϑον. 1394 sq. 
ci δ᾽ ἣν πρέπον τῳ ϑεοῖς ἐπισπένδειν νεχρῷ, ὅδ᾽ ἂν δέκαιος ἦν, 
ὑπέρδικος μὲν οὖν, 1410. ἀπέκανες, ἀπέταμες, 1432. ἀκού- 

εἰν ópxíay φήμην ϑέμις, 1448. κείνης παροφώνημα, 1459. 
ceAcéay* (ἃς), 1461sq. ἦν ποτ᾽ ἐν δόμοις ἐρινὺς δάμαρτος, dv- 

δρὸς οἰξύς, 1470. διφύαιεσει, 1480. τεώρε:" τρέφεται, 1490. 

(9) δολίῳ: 1519sq. ὅποι δοκεῖ προβαίνων ἁγνὸν χουροβόρον 

, 
e 
- 

"^ 

0 



ADDENDA ET CORRIGENDA. 301 

παρέξειν, 1593sq. γενέσϑαι (τοῦδε γὰρ οὕτως) δολίαν τ᾿ ἄτην, 

1597sq. τὴν πολύκλαυτον ἀνάξια δράσας ἄξια πάσχων Ἰφιγένειαν, 

1587sq. δέκῃ . . ϑήγεταε.. μοῴρᾳ, 1605. ὄντα μ᾽ ἔλιπε, κἀϑ- 
λίῳ, 1690. γώς, 1630. ὑπὸ, 1640. ζεύξω παρεεὶς, 

1659. τῶνδ᾽ ἄνη, στέργοιμεν ἄν. 
Ex libro qui inscribitur »Die Orestie des Aeschylus« edito ab 

Theodoro Heyse (1884): 
V.'7sq. ἀϑρῶ, ᾿πόταν φρϑίνωσιν, ἀντολὰς μένων. καὶ γὰρ xcé. 

lO0sq. ὧδ᾽ éxàc κέαρ γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίδων xpacet, 12. 
éx τῶν 0$ .. τ ἐγὼ! 14. ἔτλην: φόβος γὰρ ἀντίπνους, 27. 

τάχος δέμας, 39. πεσόντα φήσομαι, 41. δικάσοντες μέγ᾽ 
ἀάσαντι δέχας, 55. ὑπάτων ἀΐων δέ τις ἢ ̓ πόλλων, 58. τῶν 

δεμεκοίτων, θὅ5ᾳ. διαχναιομένοις τῶν προτελείων καμάτῳ, versu 
64 deleto, 69sq. οὔϑ᾽ ὑποκαίων οὔϑ᾽ bzoAsifww ἀπύροις ἱεροῖς 

» 7 - σ ^ € ' - 

οὔτις Κηρῶν, 76. ὅ τε γὰρ νεαροῦ μυελὸς πτερνῶν, 79 sq. 

τόϑε περ γῆρας δ᾽ ὀκλαδὸν ἤδη κατέκαμφ᾽ ἀμενῆ. τρίποδας xcé ΞΡ qo ds TON PEUX erp TOP Seu On E 
^ NÉ! NDA , ΄ Jt ΄ , , 7 

83sqq. σὺ δὲ, Τυνδάρεω ϑύγατερ, ví νέον; τί χρέος, βασίλεια Κλυ- 

ταιμνήστρα; τί δ᾽ χκτέ., 90. τῶν τ᾽ ἀχραίων, τῶν τ’ ἀγοραίων, 

lO07sqq. καταπνεῦσαι πεέϑει μολπὰν ἀντ᾽ ἀλχᾶς σύμφυτος αἰών, 
118. δορὶ χηρεσιπράκτορι, 191sqq. βοσκόμενο: ταχίναν &prxó- 
μονα φέρματι, γέννας βλαβέντα λοισϑέῳ δρόμῳ, 125 sq. ἐδὼν 
διοσήματι πιστοὺς, 180. δ᾽ (o5w», 184. σχήνη ᾿ντοσϑε, 

186544ᾳ. οἴω δ᾽, ἥν... κνεράσῃ, προτυπεῖν.. στραγευϑέν, 146 sq. 
- 4 ua , , , , , , 

εὔφρων οὖσα, Πατῴα κόρα, δρόσοις ἀέλπτως μάλ᾽ ἑλώρων ὄντων, 

150sqq. 47 αὐτὴ δ᾽ αἴτει ξύμβολα xpüvat . . φάσματα ϑέντα. ἰή- 
PO S δὴ λῶ Il ^. 2) e P ἘΞ 5 ἌΓ} M A ἘΞ ΚΝ 

ἴον δὲ δὴ καλῶ Παιᾶν᾽ ἅμα, μή τινας ἀντιπνοὰς Δαναοῖς ἐχενηΐδας 
ὄρσῃς. σπευδομένα ϑυσίαν ἑτέραν ἄνομόν 8, fva δαέμων νεέκεα 
τεχτήνῃ, τεχοδαέτου σύμφυτος οὔδει. ὠλισϑηκότα γὰρ μέμνει φο- 
βερὰ παλίνορτον xcé., 172. ταῦτά vov πρόσημ᾽ ἕποι, 179. 
npostxáaat, 1785. πλὴν, Διὸς εἰ τόδε δεῖμα, ματᾶν, 180. οὐδ᾽ 

ἂν ἀρχέσαι χρινῶν, 189. Ζῆνα δέ τις διαϑεὶς προφρόνως, 
΄ 35. 9 t , , 

189sq. σχάξει δ᾽ £v 8" ὕπνῳ xap(a . . πόνον, 192. δαιμόνων 
2 »ν , , , , € 2 ς ΄ὕ ΄ 

δ᾽ ἔτ᾽ οὐ βάρος, 194sqq. κτάς zo0' ἡγεμὼν δ᾽ ὃ πρέσβυς νέαν 
΄ »y - ΄ , , 

ἀχαιΐναν, μάντιν οὔτε Bà φέγων, ἐμπαίοις τύχαις κτέ., 204. 
χρότῳ σάλου, 218. τέκνον πράξω (et 205 νεῶν xal), 220. 

λυϑροῖς, 226. περιόργως" ἀπιϑεῖν οὖν, 28654. γυναίκο- 
ποίνῳ πολέμῳ τ᾿ ἀρωγὰν καὶ προπορεῖα ναῶν, 9485 sq. στόμα- 

τός τε καλλιπνοῦ πρὸς φυλαχὰν, 249. πρόχου δ᾽ ἄφυσμ᾽ ἐς 
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πέδον γεόντων ἔβαλλ᾽ ἑκὰς στόλον ϑυτήρων, 256. ἁγνᾷ ϑ᾽ ἅτ᾽ 
αὐλωδὸς αὐδᾷ, 261. τοῖσι. 264. πρόχαιρε τῷ, 266. 

, » » | 2X ΄ 5... 3.74 ΄ Ὁ» 
σύνορτον ἄνταις, 9675sq. εὔπραχτ᾽ ἴσῳ σϑένε: τ᾽ ἐπάρχοι τόδ 
Áníac, 300. προύβη, τὸ, 316. ὥτρυν᾽ (ἐφεξῆς τοὺς ἐκεῖ- 
ϑεν, οἵπερ οὐκ ἐῶσι» ϑεσμὸν, 319 sq. ὑπερβάλλειν δρόμῳ χρεὼν, 

προσαιϑρέζουσι πόμπιμον φλόγα φλέουσαν, ἥτ᾽ ἔσκηῴεν, ἔστ᾽ ἀφίκετο. 

994586. τ᾽ εἰ ᾽γχέαις.. ἂν οὐ φίλως πρὸς ἕν ῥέποι, 969. τις 
, , ΄ ΄ ΄ 2 

πόριμος, θδδ54ᾳ. νοστέψῳ σωτηρίᾳ κάμφαιε, 399. γένοιτ 
ἂν εἰς πρόσπαια μήτεχον κακά, 370sq. μήτ᾽ ἐναγῇ μήτ᾽ αὖ κα- 

- , 3 - ΄ ^B - τῶ 
ϑαρῶν τιν᾽, 97954. εἰπεῖν πάρεστιν »τόξον ἐξικνεῖταις, 989. 

ὕσων ἄϑικτ᾽ ἂν ϑράσει, 385sq. πέφανται δ᾽ ἐχ τέλους ἀνόλβου 
τῶν "Apr, 388sqq. φλεόντων δωμάτων 8' ὑπέρφευ. πέρας τὸ 

βέλτιστον ἔσϑλων ἀπήμαντον ὄντ᾽ ἀπαρχεῖν, 997. πρόβουλος 

παῖδ᾽ ἐφ᾽ ἕρχος ἄτας, 999. πρέπει: δ᾽ αἰνολαμπὲς σζος, 4075 

τῶν δ᾽ ἐπιστραφέντων φῶρα δίκα καϑαιρεῖ, 414. κλόνου λοχισ- 

μούς. 418. τρυφηταΐί, 419. i) ἰὼ δῶμα καὶ προνώπια, 
491. πάρεστι oty' ἀσατὸν ὡς, ἀλοιδόρως ἀλγοῦντ᾽ ἀφήμενόν τ᾽ ἐδεῖν, 

495. εὐμόλπων δὲ χελώρων, 429. πένϑεε: μόνου, 488. ὄφις 

ᾧ, 495sqq. τὰ μὲν κατ᾽ οἶκον σαφηνίσας ἄχῃ, τὰ δ᾽ ἐς τὸ 
* - p* , - M - , b] » Cy , ΄ χοινὸν παρεχβάτως ἐρῶ. τὸ πᾶν ἀπ᾿ αἴας Ἡλλάδος συνορμένοις 

πένϑει ϑολωσικαρδίῳ δόμος πυκαστὸς πρέπει, πόλλ᾽ ἄγαν ϑ᾽ ἱζάνει 

πρὸς ἧπαρ, 454. ἄλλως msoóvc , 464. δημόχραντον δ᾽ 
βρης, 47154ᾳ. παλιντυχῇ . . τητῶσ᾽ ἀμαυρόν, 480. βίου 

χατέσαμμι, 484. εἴ τι ϑεῖόν ἐστιν ἢ φύϑος; 489sqq. γυναῖκας 

aia κενόφρονας γυναικὸς αἰχμᾷ πρέπει κατευδοκεῖν, πρὸ τοῦ φα- 
γέντος ὡς χάριν ξυναινέσαι, 499sqq. μαρτυρεῖ δέ μοι βάσιν 

τηλοῦ ξύνορτος... κόνις στρατοῦ" ὃ δ᾽ οὔτ᾽... Oaíov φλόα, 506. 

ὅστις γ᾽ ày . . ἐπεύχηται, 591. ἥρω τε τὸν πέμψαντά μ᾽ εὖ- 
μενεῖς πάλιν στρατόν τε δέχϑαε, 525sq. φαιδροῖσιν οἴκαδ᾽... 

᾿δέξασϑε νοστοῦνϑ᾽ ἵλεῳ, 547. τοῖσδ᾽, 556. τευκτὰ δ᾽ ἐν, 

560sqq. μόχϑους . . Δυσαυλίδος ζσπαργὴν ϑαλάσσης. ἄπορον Óp- 
μούντων πόνον, σπαρνὰς παρέξεις xal κακοβοώτους, τέ δ᾽ οὖ; στέ- 

νοντες ἂν λάχοιτε πήματος μέρος, 564. εὐναὶ ταϑεῖσιν Odio 

προτετεύχεσαν, 567. τιϑέν τ᾽ ἔτ᾽ ἔντερ᾽ ἔντριχα, 576. χἄλ- 
M € € ΄ £WD x 2: ΄ ΄ γους χρὴ τυχεῖν, ὅ8054ᾳ. ὡς κομπάσαι τάδ᾽ εἰκὸς ἦν ῥέου φάει 

. ποτωμένῳ, ὅ8954ᾳ. ϑεοῖς λάφυρ᾽ ἄχγουσε, τοῖς . . δόμοισι 

πασσαλευτὰ, Παναχαιῶν γάνος, 602. κοινοῦντες, 609. πύ- 

λας ἀμεῖψαι, 617. ἢ χαλᾶν φάβες, 694. φίλον τρέφος, 
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631. udis od ἀναχϑεὶς, 642. γάρις ἀτιμᾶται Oeo, 646. 
πολλοὺς δ᾽ ὑπ᾽ ὀλοῶν ἐξανυσϑέντας πόνων. 653sq. πῶς κεδνὰ 

^ - -^— E. ἘΞ “πὸ ) 5 , , 

φὴς xaxoic: συμμῖξαι. ϑέλων χειμῶν᾽ ἀκούειν. 682. σωϑέντα 

καὶ βλέποντα, 688sqq. μῆτις, ἧστινός γ᾽ δρῶμεν npovoíatot τῷ 

πεπρωμένῳ γλῶσσαν ἐντυχεῖν ὁμὰν. 696. τιναχτὸς, 699. κέλ- 
σαν τὼς, 700. ἐπ᾿ ἄφιξιν ἰλλοῦ, 704. ucc, 108. οὐ 

φϑατῶσ᾽ tévcac, 718. πολύϑρηνος. 715sqq. παμπορϑήτορ᾽. 

ἐρῆμος εὖτ᾽ ἀμφ᾽ αἰῶνα πολιτᾶν μέλεον ᾷσμ᾽ ἀνακλάξε: 780. DV p ς υτ ἀμφ χέων τολίτα μΞ € C Ἵ SEL. 

3 A aie 
τροφᾶς παραμεΐϑων. 788. οἶκον ἔφυρσεν, 796. μοίρᾳ ϑεοῦ 

9 740. ἀκασχαῖον δίαλμα, 744. γάμους πιχροτελεύτους. 
760sqq. φιλεῖ... νέαν, ζῶσαν ἐν κακοῖς βροτῶν, τότ᾽ ἢ τότ᾽ αὖϑ᾽, 
ὅταν τὸ κύριον μόλῃ, σπορᾷ φύουσαν κότου τὸ τῶνδ᾽ ἄμαχον, 

»Í m ΄ , ΄ Ex M 

7685qq. νοῦν δ᾽ ἐναίσιμον víst* τὰ χρυσόπαστα δ᾽ ἀϑλα... λιποῦσ᾽͵ 
ὅσαπερ ἀσεβέα, δύναμιν o) σέβει Cánioucov, 118. γάριτος (gr- 

λαληϑῆς; 784 sq. xat . . ὁμοιοπρεπεῖς ζαῦϑις γαέροντ βιαζό- 

μενοέ {τ ἄγελαστα πρόσωπα eire 787 sq. ὄμματα ϑω- 
móc, τὰ δοκοῦντ᾽ εὔφρον᾽, ὅτ᾽ ἐξ ἀγενείας, 799sqq. κάρτ᾽ ἄτο- 
πός 9^ ὡς ἦσϑα ve; Évog, οὔτ᾽ vé δραπέτιδος δὴ ϑά τός 0^ ὡς ἦσϑα γεγραμμένος, οὔτ᾽ . . νέμων. δραπέτιδος δὴ ϑάρ- 
cog ἑἐχούσιον ἀνδρὶ συνέξοντε κομίζων, 796sq. ἀφέλως {χάριν 
εἰσῃ συμπράξασ: φίλοις», εὔφρων πόνον εὖ τελέσασιν, 804 sq. 
δέκης γὰρ οὕνεκ᾽ ἐκπάγλως ϑεοὶ χοτοῦντες ἀνδροϑνῆτος Ἰλίῳ φϑο- 

ρᾶς, 809 post 811 collocat, 813. ὑπερκόπως, 816. ἕππος, 

νεοσσῶν ἀσπιδηφόρων πλέως. 822. ἄλφημα ταὐτὸ xal συνήγο- 
ρόν μ᾽ ἔχεις, 838. μελητέον, 854. inane γχατοῦσαν 10o- 
vic παλιγκότως. 855sq. καὶ τὸν μὲν ἥκειν {τῶν ἐπὶ στρατῷ 

xaxóv πεπυσμένον vu) τὸν δ᾽ ἐπεισφέρειν . . πήματ᾽ αὔξοντας δό- 

μοις, 869. πολλὴν ἀνυσϑεὶς, τὴν καϑ᾽ ἕν γὰρ, 866. πολλὰς 

ἀνάπτης, 875. ὥς γε, 886sq. τλᾶσα πενϑητῷ φρενὶ, τερ- 

πνῶς δὲ τἀναγκαῖον ἐχφυγοῦσ᾽ ἅπαν (893), λέγοιμ᾽... τόνδε -- πῶς. 
σταϑμῶν κύνα, 909sq. τἄλλα μὲν... μὴ δὲ, 991. εἰ πάντα 

σῶς, πράσσοιμ᾽, 924. δύσσους ἂν ὀρρωδεῖν τάδε, 925. εἴπερ 

cp αἰδώς y, 997. ἐν ποικέλοις κάρβανος àv, 999. εἰκῇ 
σὺ νίκην τῆσδε, 934. χράτος μὲν σοῦ" πάρες δ᾽. 996. πρὸ 
δοῦλος, 941. τούτων μεϑοῦ cot, 951. παγκάρπιστον εἷμά- 

των βαφαῖς, 955. δοῦναί τι προυνεχϑέντος, 95754. ἵκετ᾽ 

ἐς xópag, σκιὰν . . σειριοχτύποις, 960. γειμῶνε ϑησαυρίζομεν, 

971sqq. δυσχρίτων σφ᾽ . . ἵζω... ϑρόνον; — πρόμου δ᾽ ἐπεὶ πρου- 
΄ ΄ ΄ ; Y 2 Ἂν 2 “Ω᾽ [- Σ ΄ 2 

μήνυσεν ξυνέμπορον φάσματ᾽ ἄταν, ᾧ παρεχβὰς ἐνεῖδ᾽, ὅτ᾽ ᾿Ιλιόνδ 
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ὦρτο xTÉ., 984sq. πλαγκτὰ δ᾽ οὔτι ματάζει" πρὸ δ᾽ ἐνδέκοις 
φρεσὶν τελεῖ φόρον. 987. δ᾽ ἔγϑρ᾽ ἐξ ἐμᾶς, 9905sqq. μάλα 
γέ τοί vt τελέας ὑγιέας ἀχορέστου τέρμα. νόσος γανογεέτων xcé., 

994. (ἐπ᾿ ἄτας» ἄφαντον, 995sqq. xs? τὰ μὲν πρόχειρα μὴ 
κτήσεων ὀχνοῖ βαλεῖν. . πρόπας γόμος, πημονὰς νέμων ἄγαν, 

1001. πολλὰ δ᾽ οἱ, 1004. ϑανασέμου. 1005sq. πρόπαρ 
ἀνδρὸς τίς πάλιν ἂν μέλαν αἷμ᾽ ἀγκαλέσαιτ᾽ κτέ., 1007 sqq. 
οὐδὲ τὸν Ὀρφέα δὴ . . Ζεύς τιν᾽ ir ἔνευσεν. &i 08 .. potp': ἀμαυ- 
ρὰν κτέ., 1088. πείϑοι᾽ ἂν" εἰ πεέϑοιο δ᾽, ἐνδοΐέης ἴσως, 1096. 

ἐμῷ. φρενῶν λαχοῦσα, e ἂν λόγῳ, 1041. μῆλα, {προσ- 
πόλοις πυρᾶς μελήματ᾽, ἀσχεύοισιΣ πρὸς σφαγὰς πάρος, 1044. 

μηδ᾽ ἔχει (versibus 1044sq. post 1036 repositis), 1066. ἀπώ- 

λεσάς γε xa) μ᾽ ὀλεῖς, 1076sq. κακαρτάμου ἀνδρὸς σφαγεῖον, 

παιδέων ῥακτήριον, 1080. μαρτύρ: εἰσέ γὰρ, τοῖστ᾽ ἐπιπείϑομαι, 

1083sq. ἤδη . . ἦμεν, 1089sq. ἀλκὰν δ᾽ ἑκὰς ἀποχατ τέχει, 
1098 54. à» τάλαν, τέ τόδε .. τελεῖς, τέ τὸν xTÉ., 1097sq. γεζρ᾽ 

ἔγχεος ὀρεγομένα. 1099. νῶχκαρ ἐξ, 1108sqq. 7 Oíxcvov 
τιταίνει δάμαρ ξύνευνος, ἣ κυσὶ ξυναιτέα “Διδου: στάσις δ᾽ dxópecoc 

γάνεε. . ϑύματος γευσέμου, 1110. àz) δὲ Κὴρ μίαν ἔδραμε 

προσβλαβὴς στέγην, ἅτε κοὺ δορὶ πτώσιμον . . βέον δύντος αὐλάς:; 

1119. ἐνύδρῳ πτυχέ, 1132. πάϑος ἐπεγχράον, 1138sq. βοᾶς 

φυγαλέης ϑρηνεῖ, 1151 54. μελοτυπεῖς ἐμοί τ᾽ ἐρεϑιεῖς ϑυμόν, 

1162. δρωπῶν veóyovoc ἂν μάϑοι, 1163. δ᾽ ἅπερ στόματι φοι- 
νέῳ. 1171. ἐγὼ δὲ ϑεσμὸν ὑστάτη ᾿μπεδῷ σφαγῶν, 1175 566. 
xdy τίς σε καχοφρονεῖν πίϑοι στυγνὸς δαιμόνων, βαρέ᾽ Wisi. 
μελίζειν.. yospá τ᾽ ἀναφορᾷ, 1180sqq. πνέων eU ἥξειν, ὥστε 

χῦμά σοι δοκεῖν βρύειν πρὸς . . μεῖζον φρενῶσόν τ᾽. 1190. ὑμ- 
νοῦσι δεῖπνον, δώμασιν προσημμένην, 1195. ἐκμαρτυρήσω προῦ- 
μόσασα μὴ εἰδέναε, 1199. ἀλλόϑρουν τέ νιν, post 1201 
supplet X0. ποίαν τοσαύτας χάριτος αἰτέαν ἔχων; post 1908 

(KA. προτοῦ x-é.). 1202 (ΧΟ. μῶν xal κτέ.) supplet A4. λαβρόν 

y ἐραστὴν πρῶτα μὲν κήἠνηνάμην, 1918sq. τῷ σπορεῖ πρὸς τῶν 

φέλων χεῖρας . . πλήσαντες, 1228. μαλχὸν, λέοντος ἐν λέχει, 

1928. λέξασα κἀχτείνασα gap: ἐπ᾿ οὖς, »δέκηνε, 1230 sq. τοι- 

ἄνδε τολμᾷ, ϑῆλυς . . φονεὺς, τέσιν. τέ νυν κτέ.; 1234. ἽἍιδη, 

19483. ὧδ᾽ ἐπεξηχκασμένα, 1251. ἢ κάρτ᾽ ἀωρῶν παρεχόπης, 

1955. παπαῖ, παπαῖ. | οἷον τὸ πῦρ" περᾷ δ᾽, ἐπέρχεταέ τέ μοι, 1956. 

ἢ ᾽γώ: mot φύγω: 1960. ἔνϑεσιν ποτῷ, 12θ085ᾳ. τόδε, ox?z- 
͵ 
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τρόν τε xal, 1965. σεμνὴν πρὸ, 1966. φϑόρον: τἀγάλμαϑ᾽ 
ὧδ᾽ ἀμεέβομαι, 12969sqq. ἐποπτεύσας τε, μὴ . . φέλων μ᾽, ὑπ᾽ 
ἐχϑρῶν οὐ διχορρόπως μάϑη, 1982 sq. ϑριγκώσων, φίλοις αὖὔ- 
Epp, ἐνυπτέασμα κειμένου πατρός (1284), 1989. ἐοῦσ᾽ ὑπάρξω- 

τλήσομαι τὸ κατϑανεῖν. ἄραρε γάρ: πρὸς ἕρκος ἐκ ϑεῶν μέγα 
(1288) {ήϊδου πύλαισε ταῖσδ’ ἐλαφρὸς ἐμπελῶν, 1998. ὦ ξένοι, 
χρόνῳ πλέῳ,. 1306sq. φῦ 90 . . ἔφυξας; ἐς τέ δ᾽ ὀσφραντὸν 
στύγος; 1309. κἀπνὸς τόδ᾽, 1815sq. οὔτοι... φόβῳ {ξρ- 
xouc περιπτάς, οὔτ᾽ ἀναίνομαι ϑανεῖν"»Σ ἀλλ᾽ ὡς φϑανούσῃ xcé., 

1891sq. ῥῆσιν ἐκ φρενῶν ϑέλω ἐμῶν τιν’ αὐτῆς, 1823sq. τῷδ᾽ 
ἐμῷ τιμαόρῳ, ἐλθεῖν φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς τέσιν νόμῳ, 1328. βου- 
ἡῆς, 1981. πᾶσι βροτοῖσιν: {τὸ γὰρ ἐκλεῖπον παπταένουσινν, δακ- 
τυλόδεικτον δ᾽, 1839. ἀντεπιχράναε, 13555sq. ot δὲ μελλού- 

σης χλέος πόλεως πατοῦντες. 1358. τοῦ δρᾶν ποτ᾽ ἐς τέ καὶ 

τὸ βουλεῦσαι φέρει, 1365. τεχμήρε᾽ εἰσώ : 1369. πάντοϑεν 

ἐπιϑύνομαι, 1577. νίκη τ᾽ ἀλαιὸς ἦλϑε, 1387. καίτοι φο- 
νευτὸς ϑυμὸν ὁρμαΐνει ποσῶς, 1898. γαῴζροιτ᾽ ἂν, ἢ oixcetpotz, 

1410. ἀνέδικες ἰταμῶς; 14292sqq. τοιαῦτ᾽ ἀπειλεῖς ὡς παρε- 
σκευασμένῃ ἐκ τῶν ὁμοίων πεῖραν εἰσελϑεῖν χράτους" οὐ γὰρ φϑο- 

νήσω, γειρὲ νικήσαντ᾽ ἐμοῦ ἄρχειν σ᾽, 1439. ἑρκίων, 1455. 
οὔ μοι φόβου σ᾽ ἔλαστρον ἐλπὶς ἐμβαλεῖν, ante 1439 supplet χεῖνος 
δ᾽, ἀνὴρ xaxoDpyoc, οὗ ἔδρα, παϑὼν, 1441. ἡ δ᾽ αἰχμάλωτος 
708, 1449 sqq. xo] xotwóAexzpoc, ναυτέλων γ᾽ ἐφ᾽ ἑλμάτων πιστὴ 
ξύνευνος τοῦδε, ϑεσφατηλόγον ἴσϑ᾽ ὡς τριβὴν, ἄτιμα δ᾽ οὐκ ἔπραξ᾽ 
ἄδην, 1445. αὔτως, 1447. κεῖται, φίλῃ τὼς τῷδ᾽, ἐμοὲ δ᾽ 
ὑπήγαγεν., 1451. μόλοι φέρουσ᾽ αὐτοῖσιν Tuv, 1455. δὲ 
χἀπέφϑιτο (deleto ῥέον), 1456. ἐὼ παράπαν ὁμόνους EAfva, 
1459sqq. νῦν δὲ τέλειον ἐπήνυσας αἷμ᾽ ἄνιπτον, τοῖσδε δόμοις 'Epr- 
νὺς ἐριδμαντὸς τόσανδρος οἰζύς, 1463. μὴ δὴ, 1471. γρέως 

ἐσόφυχον γυναικῶν, 1475. ἐπαυχεῖς ἔτι, 1481. νεόλεχνος, 
1498sq. ὑράσμασιν ὧδ᾽ ἀσεβεῖ ϑανάτῳ βέον ἐχπνεύσας ϑεοσέπτωρ, 
1496sq. ὦ δολίου μόρῳ δαμεὶς ἐκ γερὸς χκἀμφιτόμῳ βελέμνῳ, 
1499. (μὴ δ᾽ ἐπιλήϑου τοῦ δαίμονος, ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος ἦν) μηδ᾽ 
ἔτι δεχϑῆς, 1522sq. οὐδ᾽ ἀνελεύϑερον ἄν μοι ϑάνατον τοῦδ᾽ 
ἐγκαλέσαις, 1528. δάϊα δράσας, ἄξι᾽ ἀποσχὼν, 1537. Δέχᾳ 

δ᾽... δὴ Oryet βέλος, 1549. 46 expungit, post 1552 sup- 

plet ὡς ἐπιεικὲς ἐφ᾽ ἡμῶν. μείζους δ᾽ ἄλλοϑεν ἕξει γαρέτων τιμάς, 
1568. ἐπερῶ δαέμον:, 1570. δύσπληστα, 1591. προϑύσων 

Aeschylus ed. Wecklein Appendix. 20 
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μᾶσσον᾽ 7) φίλως. 1594sqq. τὰ μὲν κάρα xal πόδε γερῶν c 
ἄκρους κτένας ἔχρυπτ᾽ ἄπωθϑεν ἀνδρακὰς χαϑήμενον. ἄσημα δ᾽ 

αὖϑ᾽ ὅδ᾽ εὔτυκ᾽ ἀγνοίᾳ λαβὼν ἔσϑει βορὰν ἀσατὸν, ᾧ σορὸς γένει, 

1601. ξενοδόκῳ τιϑείς τ᾽ ἀράν, 1005 54. τρέτον γὰρ ὀπτὰ μετὰ 
τέκν᾽ ἀϑλίῳ πατρὲ συνεξελᾷ με, 1612. ὑβρίζοντ᾽ . . σέβω, (οὐδ᾽ 

αὐτὸς εἴ τις τῶν κακῶν dyaíctoc, 1614. μόνος δ᾽ ézsuxzóv . . 

φόνον; (ei δὴ μάλ᾽ ἀδέως aicíay τήνδ᾽ ἐνδέχῃ», 1625sqq. γύ- 

ναι, σύ τοι ϑήγοντά σ᾽ εἰς μάτας νέον οἰκουρὸν, εὐνὴν ἀνδρὸς αἰσχύ- 
2 σ ΄ 2 € - --.» Ὁ , $3 «25 

vouc' ἅμα, ἀνέριστ᾽ ἂν ἡγοῦ τῷδε fouAeDoat μόρον; 1635. o00 
ἔτλης, 1638. (0v ηὐλαβεῖτ᾽ ἄν. νῦν δ᾽, ἐπεί γ᾽ ἄρχης πόλις 
ἔχτοσϑ᾽ ἔτ᾽, οὐδὲ γρὴ ματᾶν, πειράσομαι, 1640. βαρείαις - οὐχ 
fuo, 1643. τί δ᾽: 7, 1646. ἔχτειν᾽, (άδειαν τῇδ᾽ ἐπήλπι- 

σας δέκης ἕξειν!) Ὀρέστης xté., 1049. τάδ᾽ ἕρπειν, καὶ τελεῖν, 

1657sq. πρέπον μὲν οὖν, πρὶν παϑεῖν- ἔρξαι δ᾽ ἄκαιρον" 1659. 
εἰ δ᾽ ἔτ᾽ αὖ μόχϑων γένοιτο τῶνδέ ctc, 1069. πράς συ. 

AD CHOEPHOROS. 

V. 119 μάνϑαν᾽- οὐκ ἐμὸν φράσαι Oberdick. 1091. τόξῳ 
γὰρ οὐκ ἂν πημάτων πέραν βάλοις Herzer. 

Ex libro »die Orestie des Aeschylus« edito ab Theodoro 

Heyse (1884): 

V. 4. κήρυξον, 96. βιαίως ὧδ᾽ tvypotot, 9954. προσ- 

φέρτοις τολμᾷ χλεπτῶν ἀγελάστοις, 99. πόνων ὀνειρόμαντις, 

94. ἀωρὲ νυχτὸς, 35. ἔλασε περίφοβον, 52. δεσπόταις ἀϑέ- 
τοισι, 55. τετραῖνον, 62. μένει γρονέζοντα λάχῃ, θ45αᾳᾳ. 

ἀλλ αἵματ’ ἐχποϑένϑ᾽ . . τίταν φόβον γ᾽ ἐπῆγεν, οὐδ᾽ ἐᾷ γλιδᾶν, 
διαλγεῖ δ᾽ ἄτᾳ διαφορεῖ φόνου παράκτην ὡς νόσου βρύειν, otyovct 
.. ἕδη λιβῶν, 78. καϑαρμοῖς λοῦσαν ἂν μάταν, T4sqq. ἐμοὲ 
0" dvayxóoaxpuv ἀμφὶ πτόλιν ϑεοὶ προσῆξαν ἐχτὸς οἴκων πατρῴων 
δουλίου τ᾽ ἐν αἴσας δικτύῳ τὰ μὴ δέκαια, μὴ πρέποντ᾽ ἀρχαῖς βίου. 
ὕβριν βίᾳ φερομένων αἰνέσαι πικρὸν, φρενῶν στύγος χρατούσῃ. δα- 
χρύω δ᾽ εὐμαϑῶς ματαίους δεσποτᾶν τύχας κτέ., 104. λέγοιτ᾽ 

. ἔχοιϑ᾽, 105. σοῦ. 190. ἁπλῶς σὺ gpácorc, 194. 
χϑόνιε, (náptobo, 199sq. γέρνιβας πρόχου λιτὴ καλῶ σε, πά- 
TED, 191. ὡς ἀνάξει ἐπάϑομεν, 144. χτανόντας (o) dvct- 
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χαάχτανειν. 150. κωκυτοὺς ἐπανεύζειν, 152sqq. fece δάκρυα 

καταχεόμεν᾽ ἐπ᾽ ὀλομένῳ δεσπότᾳ πρὸς ἔργμα τοῖς κτανοῦσε xsó- 
γὸν, τάφῳ δ᾽ ἀπότροπον ἄγος ἀπευχκτὸν éxyuyéwow γοᾶν" κλύε δέ 
μοι, σέβας, κλύε δὲ, δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς φρενός — ὀτοτοτοῖ ὀτοτο- 

- 5 A ἊΣ» ΄ ^ M 5 M ey ) ^ , 

TOi: ἐπὶ δ᾽ tot τις τέτας δορυσϑενὴς ἀνὴρ ἅμ᾽ ἀλκτὴρ πόνων, Z£xu- 
- 

ϑικά τε χερὶ παλίντον᾽ ἐξερέϑοντ᾽ Apr» ἐπιπαλὼν βέλῃ σχέδιά τ᾽ 

ον eher, 188. κόραις, ἐπαίσϑην, 191. ἐγὼ οὐδέπω μὲν: 

200. χαλώμεϑα, 205. ποδῶν 9' ὁμοῖον, τοῖς ἐμοῖσιν ἐμφερεῖς, 
208. πτέρναις τενόντων Ó' ὑπογραφῇ μετρούμενοι, 216. ἐξαει- 

τουμένην, 217. καὶ πρός, τέ, 999. τάδε λέγω σε npobyyé- 
πειν: 228. σαυτῆς ἀδελφὸν συνεμέτρου τοῖς σοῖς πάρα, 231. 

σπάϑης τε πληγὰς, ἐν δ᾽ ἔϑ᾽ ἡλίου γραφήν: {τάδ᾽ οὖν Ὀρέστου" 7t s τέ "A 75 $,. € ξ γ)λὲ re € c 7] pe 

, ' » ^A 5 -" E ^m δ ) , τοὐμὸν ὄμμα δ᾽  Gyvo&iQ;, 2988sqq. (προσαυδᾶν δῆτ᾽ ἀναγκαίως 
σ » ΄ ' T ' ΄ 7) 

ἔχω πατέρα 02, .. ἀδελφὸς ἦσϑ᾽ ἐμοὶ.) σὺ δυσμόρῳ ἥκεις ἀέλπτως 

καὶ δόμοισι πῶς φέρων; 957. γένεϑλά που φϑείας, 954-- 60 
Electrae, 261sq. Oresti tribuit, 971. ἄτας ὑφῆνα: φϑόρον 
ἂν ἐξαυδῶν ἐμὸν, 272. τὸν πατρὸς, 918. ἄν μ᾽ ἀποχτεῖνα:, 

914. μαυρούμενον, 919. τότε, 976. ϑύσειν. 971sq. δυσ- 
φρόνως μοι λύματα βροτοῦ ᾿πιϑρώσκοντ᾽ εἶπεν ἀλδαΐνειν νόσους, 
284. ὁρᾶν ταλαίφρον᾽, 288. κινεῖν, ταράσσειν. καὶ διωκαϑεῖν. 
290. καὶ τὸν τοιοῦτον . . μέρος οἴνου μετασχεῖν, 292. ἀπεῴ- 

γειν ξξαρωμένην, 296. ἀλλὰ χρὴ, 906. {δότε πάνϑ᾽ ἡμῖν) 
τῆδε, 910. πράσσουσα δέκην μετιόντε, 912. πληγὴν τέϑετ᾽ 

τ » ΄ ΄ c , 
αὖ, 916. ἂν κατεπουρέσας, 318sqq. ἐσόμοιρον χάριτος ὁμοίας ; 

P. —- , , 57 2 S , , x£xÀpcat . . πρός σ᾽ ἀδόμοις ᾿Δτρείδαις, 398sqq. πατέρων τέχ- 

νοις ἑχόντων νόος ἔνδικος ματεύει ῥοπὰν, ἀμφιλαφὴς γαραχϑεές, 

338sq. ἑκέτιδα δέχϑω φυγάδα ϑ᾽. 349. αἰὲν, 350. xce- 
ριστὸς πολύχωστον, 355. χατὰ (xat, 358. ἔσει, 360 sq. 

λάχος διπλᾷ δ᾽ ἂν σχέϑοις πεισέβροτόν τε βάκτρον, 363. φϑέ 

μένον, πάτερ, 965. σε ϑάφα:ε. 366sqq. πάρος δ᾽ οἱ ᾽χτα- 

vóv σ᾽, Zu» αὐτοὺς δαμῆναι, {τεὰν δ᾽ Tv», 375sqq. τῷ μὲν 
ἀρωγοὶ κατὰ γῆς ἤδη (cuvopoDvcat), τῶν 0i .. ὅσια: ζναρχκήσουσινν 

στυγερῷ δούπῳ. παισὶ δὲ μαλχοὶ γεγένηνται, 384. γειροτόνεει 
σὺ δ᾽ ὅπως τελεῖται, 986. πέοιξ ὦτ᾽ ὀλολυγμὸν, 989. οἷον 

ἐχστὰς. 390sqq. πάροιϑέν τε πείρας δριμὺς ἄητα: βοαδέας ϑυ- 

μὸς ἐπ᾽ ἔγκοτον στύγος: 393sqq. xaí ποτ᾿ ἀναμφιβόλως. 
φεῦ φεῦ" κεραίαν δ᾽ ἄξας πεῖσμα víuot τι γώρᾳ. δίκαν ἐξ χκτέ., 

408. ἀτίμων ἐκτραπέντ᾽ ἐν oitui, 410. κλύον σὸν. 411. δυσ- 
20* 
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éAne:c, 419. τέ μοι, 419. πρὸς ἔπος γαλάξαν, 414 5.6. 
ὅταν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπαλκές σ᾽ ἐπάρῃ ϑάρσος, ἀποστᾶσαν ἄχη προστεφα- 
vot σέ μοι καλῶς, 418. πρός γε τᾶς τεχομένας:; 491. ἄσαν- 

τος ματρός, 422. ἐνέχοφε κομμόν γ᾽ Ἄριον, οὔτε, 426. 
οὔτ᾽ ἤντετ᾽ ἀνέκαϑεν κτύπῳ c, 498. ἰὼ δαΐα παντότολμε κτέ͵ 
(428 — 32 Oresti tribuens versibus 433 - 37 post 453 translatis), 

433. ἐλέξατ᾽ | 440sq. μόρου... λάφυρα μείωμα cot, 445. ἐλεεῖς, 
446sq. ἑτοιμότερ᾽ ἀλόγητος ἀπέφερον λέβη, γηροῦσα, 448. ἀκούων 
(ὠσὶνν, ἐν, 4495.. διώκων δὲ νῦν συμπέραινε. 4859. ξυμβάλοε, 

Τύχᾳ Δέκα, 468. κἀπαράμυϑος ἄτας, 46954. ἰὼ στάσις ἐμμόνων 

τῶνδε. καὶ οὐδ᾽ bz ἄλλων. 480. τυχεῖν με γαμβροῦ, ϑεῖσαν, 

488. δός δ᾽ ἔτ᾽ ἐξόρφνῳ xpácroc, 490. ᾧ σ᾽ ἐξήνυσαν, 492. 
βουλήπτοισι, 495. ἡγοῦ" δέχκην, 496. ληστὰς δ᾽ ὁμοίας, 518. 
εἰ ᾽χχέαιτ, 528. τέ δ᾽, εἰ βορᾶς χρήζοι τ, — 599. αὐτῆς, 542. 

ἐπελελέζετο, 512. ἐρᾷ σαφές τι καὶ... λαλεῖν, 581. τὰ δ᾽ ἄλλα 

ϑεόν τοι, 5082. xàyovac ὀρϑώσοντα, 584. δειμάτων τ΄. 

58" sqq. πεδαιχμέου λαμπάδος πέραμά cot . . κἀνεμαήτων, 592 sq. 
ἂν προσφόρημά τις, — 994. φύσιν τλημόνων παντόλμους τ, — 599sq. 

ἔρως παρενεγκὼν κνωδάλων τέκεν τρόπον. 601sq. ἵστωρ ὕστις 

. . φροντίσαι δᾳδὸς, 605. πυρδαῇ πρόνοιαν, 606. δάφαιμον. 
615. γρυσοδέτοισε Κρητὸς ὅρμοις, 6293. ἀπευχτέον δ᾽ ὁμῶς, 

694. μητιᾶν φϑορὰν, 626. παρόντι δήοις ἐπεικότως ἕχάς, 

630sqq. βοᾶται δὲ δήποϑ᾽ ob χκατάπτυστος ἠκὰς, ἕν δέ τις τόδ᾽ 
εἶπεν αὖ, 6835. οὔτοι . . ϑεός, 636. τίταν δ᾽ οὖν ἐνδέκως 

&yetper, 637. τὸ δ᾽ ἀγχέπουν μόνον ξίφος, 699. δυοῖν διχᾶ 

τομάν. ϑέμις γάρ, 642. παρεκβάντ᾽ ἐσῆλϑε μισϑός, 645. 
τεϑμὸν δ᾽ ἐπεισφέρουσ᾽ ἰσάξονθ᾽, 667. στρωμνή τε καὶ τὠνείατ᾽, 
ἐμπόροις ἴσα, 680. εἴτ᾽ αὖ, 694sq. νῦν δ᾽, ὕπερ ἔτι δόμοις 
καχουχίας παρῆν ἰατρὸς ἐλπίς, ἐν πόροισιν ἀνεγράφῃ, 7063q. 

Zuspebócavcac . . μακρᾷ κελεύϑῳ, 710. δώμασιν τακτοῦ φόρου, 

719. 7, πατρὸς éni ναυάρχου, 794. καὐτὸν νύχιον τοῖσδ᾽ ἐφο- 

ρεῦσαι, 790. χρατοῦσά {μ᾽ ἐς δόμους πάλιν πρὸς τοὺς μολόν- 

τας ἀρτίωςΣ ξένους καλεῖν, 194. ϑέα σκυϑρωπὸς, 738. Zo», 

xaÜ' ὅσον ἐκεῖνον εὐφρανεῖ, νέον, 752. ἢ ϑλίβη τις, 764. 
πολλὰ δ᾽, οἷα καὶ, 156 —58. κναφέως τροφοῦ τ᾿ ἔχουσα χει- 

ρωναξίας διπλᾶς, ᾿θρέστην ἐξεϑρεφάμην πατρέ, 781sqq. δὸς τύ- 

χας τυχεῖν δόμου κύριον, cà σῶστρά cot μαιόμενον ϑύειν. διάλκαϑ'᾽, 
εἰ πᾶν ἔπος ἔλακον, à, Ζεῦ, σύ ww φυλάσσοις, 786. τὸν ἔσω- 
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σας μελάϑροις, 788. δίδυμνα κἄτι τριπλᾷ, 792. πημάτων, 
τόνῳ δρόμου, 793sqq. σωζόμενος σταϑμὸν δέχοιτ᾽ ἰδεῖν, ἔμ- 
πεδον ἀναμένων, 796. οἵτ᾽ ἔσω δὲ, 802sqq. τῶν δὲ καλῶς 
χτιμένων, ὦ . . στόμιον, σὺν δὸς ἄνιδρον ἔτ᾽ οἶμον ἀνδρὸς, καί ww 
ἐλευϑερέας λαμπρὸν ἰδεῖν (gpàc) quo κτὲ.., 809sqq. ἔπε: φο- 
ρώτατος . . τελεῖν δόλιος ἀσκόποις ἔπος λέγων νύκτωρ τ᾽ ὄμμασιν 
. . δ᾽ εἶδεν ἐμφανὲς τέλος, 816. δαιμόνων λυτηρέων, 818 546. 
οὐδὲ κλέπτον ἐγγυητῶν νόμον... πόλει. τῷδ᾽ ἐς εὖ μόνιμον κέρδος 
αὔξεται τῶν φέλων, δέος ἄτας δ᾽ ἀποστατεῖ, 825sqq. ἐπαΐσας 

πατρὸς αὐδὰν ϑροοῦσαν »ὄρσο céxvov«, περαίνων xcé., 892. 
τοῖσδ᾽ ἄνω τε πρὸς παρέξων γάριν, τόδ᾽ ἔογασαι πέρας, 8355sq. 
φονέαν αὖ μάταν τέϑης, catctoy δ᾽ ἐπαπόλλυς μόρου μόρῳ, 8405ᾳ4. 
δόμῳ . . δεέματος σαγὲν φόνοις τοῖς πρόσϑεν, 849. πῶς: ταῦτ᾽ 

ἀληϑῆ, κοὺ βλέποντα, 846. δηλῶσαι πέρι; 862. ἢ πυρκαϊὰς 
(ἐχϑρῶν ὃ φανεὶς σωτὴρ καὶ» φῶς, 866. μέλλει: {δεινοϑέται- 

σιν ϑεῖος, 874. δεσπότου ταλαντάτου. 882. ἔοικε νῦν αὖ 
τῆσδ᾽... προσδοκᾶν πεπληγμένος, 888. δότω τις, 905. τῷ 

τοι ϑανόντει. 984. διχᾶ, 998. ἔλαχε δεσποτεῖν, 941. 

ἐπολολυξάτω Osonócuvoc, 944. λύσων εὐτυχῶς, 945sq. δ᾽, 

à . . δολιόφρων Πειϑώ, 952. {μάλα yàp ἐμφανῶς τελεσέρρων 
Δέκα, Διόϑεν ἐκσυϑεῖσ᾽ ἐπ᾿ ἀλιτηρίοις, κρανοῦσα πάντ᾽ ἄελπτά nep,» 
τάπερ ὃ “Ποξίας ὃ πεπαρήσιμος, 954sqq. λάκεν, βλαπτομένα δό- 
λοις χγρονισϑεισά τ᾽ ἐποέγεται. χρατεῖται δέ πως τὸ ϑεῖον, παραυτὰ 
μέν γ᾽ ὑπουργεῖν δοκοῦν κακοῖς. γρεὼν δ᾽ οὐρανούχων κτέ., 9653q. 
ἐλαϑῇ ματᾶν καϑαρμοῖς ἐλατηρίοις, 967sqq. τύχῃ δ᾽ εὐπρόσωπα 
κοινᾷ τὰ πάντ᾽ ἰδεῖν ἀκοῦσαί τε ϑρευμένοις" »μετοέκων δόμοι με- 
στοῦνται πάλιν: πάρα. . ἰδεῖν«α, 974sq. φέλοι ye, καὶ vov . 

ὅρκος ἐμμένει, 976. ϑάνατον ἀρτύειν, 982. ἰδὼν et 985 ὧδ᾽ 
à», 987. μητρός: τὸν Aiyía0ou γὰρ οὐ φέγοι τις ἄν, 990. ζώνγ, 

991. ὡς καένιν κτανόν, 998. Oye φιλοῦσα ϑάλος ξὸν, δεδηγμένον, 
998. ἄρκυν τ᾽ ἂν εἴποις ἐμποδιστῆρας, 1002. πολλὰ κερδαΐνοι φέ- 
pov, Ἰθ0θδὅϑβαᾳ. aia? (semel) μελέων ἔργων, (ἐξ àv) . . διαπραχϑὲν 
δὴν Ἡγαμέμνονος αὖ πάϑος ἀνϑεῖ, versibus 995 — 1002 post 1011 
translatis ante 1012 lacunam statuit, 1012. νῦν ταὐτὸν. . ἀποι- 

μώξω πέρας, 1014. πάϑος, μένω δ᾽ ἀράν, 1017 sq. διὰ πάντ᾽ 

εὔϑυμος ἀμείψαιτ᾽ ἄν: μόχϑων δ᾽ κτέ.. 1097. πλειστήρη ζέσαι, 
109]. προὐφέξεται, 1085. κεκαυμένον, 1038sq. τὰ δ᾽ ἐν 

δόμῳ pot . . μαρτυρεῖν (ὼς ἐνδέκως πεπραγμένα, καὶ συστένεινδ 
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ὡς μέλε᾽ ἐπορσύνϑηῃ xaxd, post 1040 supplet πατρός τ᾽ ἀμύν- 
cup εἶμε καὶ μητροχτόνος, 1050. νικῶ, μέλε, 1067. τάλα- 
νος τῆδε Θυέστου. 1068sq. δεύτερον Ἡτρέως βλαστοῖο πάϑη, 
λουτροδάϊκτός τ᾽ κτέ. 

AD EVMENIDES. 

Ex libro »die Orestie des Aeschylus« edito ab Theodoro 

Heyse (1884): 
9-2 5 M , - NS » 2 ΩΣ, A , 

NOS. $c. Ec có, 9. ϑελούσης τῆσδέ γ᾽, οὐδὲ πρὸς βέαν, 
bi NN » - 

756. δίδωσι δ᾽ αὖ... δόσιν {ζϑυγατρὸς lyec καὶ Διὸς, “Πητοῦς ὅϑενν 

ὄνος τὸ Φοΐβης ὄνομ᾽ χτέ. 17. τέγνης δὲ φερνῇ Ζεύς ww ἔν- [2H ᾽ 76 4 4 

ϑεον κτίσας, post 91lacunam statuit versibus 22. 23 post 26 trans- 

positis, 97. xpácr, 28. Κάλαυρα καὶ, 9l. τινὰς. 96. 

μηδὲ owxsty μηκέτ᾽ ἀκταίνειν, 44. λήνους ἑλιχτοῦ, 45. τῆλε 

yop . . ὁρῶ, 49. ἀλλ᾽ οὐδὲ lopysíoto νιν. . τύποις, {οὐδ᾽ αὖτέ 
γ᾽ “Δρπυίαισιν, ἃς καταπτέρουςν, ὅ9. ῥέγκουσι δυσπλάτοισε, 

62. δή στε, 76. φύλων 9' ἃ vast τὴν, 88. μέμφῃ σύ; μὴ, 
96sqq. ἄλλοισέ τ᾿ d . . ὄνειδος ἐπιτιϑεῖσιν ἐκκεκλεισμένη, αἰσχρῶς 

ἀλῶμαε, 101. (οὔτ᾽ ἐν πόλε: τιμωρὸν οὐδέν᾽ εὑρόμην.) οὐδείς 
9^ xc&., 119. φέλοις ϑρασοῦσιν οὐκ ἐμοῖς, 150. λαβὲ .. 
λαβὲ, φέρ᾽ ἄγε, 187sq. ὄρσ᾽, .. τῷδ᾽, ἀτμοῦ σφ᾽ ἀπισχναίνουσα 
νῃηλεῶς πυρὶ, 144. καμοῦσα, 149. πικροδόκος πέλῃ, 161. 

βαρύ τι, περέβαρυ τρύος, 175. ὑπὸ δὲ, 178. μιάστορ᾽ ἐξάνω, 

195. μυσάς, 918. παρ᾽ οὐδὲν ἦν γέ cof, 219. τοισίδ, 9292. 
γὰρ οὐδ᾽ ἀκαρέα σ᾽, 293. πράσσουσαν αἴσχε᾽ εἰσορᾶν, Φφ98566. 
προστετριμμένον πάρος ἄλλοις ἐν... βρότον ὥμορξα, χέρσον .. σώ- 

Co» δ᾽ κτὲ., 958sqq. ó δ᾽ αὐτὸς ἠνέδ᾽ - ἡντινοῦν ἀλκὰν ἔχων 
. . πλαχεὶς . . χρεῶν — τὸ δ᾽ .. χαμαὶ κεχυμένον, δυσαγκόμιστον, 

παπαῖ, τόδ᾽ ἱερὸν πέδον συνεισοέχεταε, 964sqq. ἀλλ᾽ .. δεῖ 
σέ pot ζωμὸν ῥοφεῖν φοίνιον ἐκ μελέων" πηγάδα δ᾽ αὖτε σοῦ . . 

φεροίμαν σώματος δυηπάϑου. καὶ... κάτω, ἀντέρον᾽ ὡς τίνῃς ἄποιν᾽ 

ἐν δύαις — ὄφει. . ἢ ξένους ἢ τοχέας φίλους. . Ἅιδης νέρϑεν εὔ- 
ϑυνος βροτῶν, δελτογράφῳ . . φρενέ, 9277. πολλούς τε χαιρούς, 

292. εἴτ᾽ ἐπ’ ὥρας, 294. ἦκα γηφερῆ πόδα, 301. τὸ yac- 
pew μεταμαϑόνϑ᾽, 336sqq. ἐμπέδως μ᾽ ἔχειν, ϑνατῶν ὅντιν᾽ 
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αὐτουργέαε ξυμπλέκωσιν μάταισι, τῷδ᾽ ὁμαρτεῖν, 353sq. πέπλων 

ἀπόκληρος, 355. δώματ᾽ οὐ γὰρ, 356 —60 et 374— 78 
(ἀναδρομὰν δ᾽ ὅταν ἀρᾶς πιϑανὸς ὡς φίλος ἐλᾷ, ἐπιτόνως διόμεναι 
χρατερότονον ὅμως ἀμαυροῦμεν ἅλματος νέου — μάλα γὰρ οὖν ἅλο- 

μένῳ .. βαρυπεσὴς .. σφαλερά τ᾽ ἀνάδρομ᾽ εἰς ἀρὰν κῶλα δυσφο- 
ρωτάταν) post 383 collocat, 365sqq. ἔλϑο: Ζεὺς, αἱμοσταγὲς 
ὅσπερ ἔϑνος xcé., 388. ἀδειμ᾽, 390. λάπᾳ, ῥυσίδικα: παρὰ, 

997. παλαιὸν (aiév, 419. τόνδ᾽ ἐφήμενον ξένον, versibus 412— 
415 post 409 repositis, 492. οὐδ᾽ ὁμοῦν ϑέλοι, 488. χλύεις.. 

ἢ πράξειε πέλεις, 484. γὰρ εἰ πάνυ, 488. σεβούσῃ γ᾽ aio 

ἀντ᾽ ἐπαξέων, 449. τήμῇ σὸν ἐσέβιζον ἂν βρέτας, 452. αἷμά 
vty καϑάρσιοι, 460. ξὺν ᾧ σὺ κοινὼν ᾽Ιλίου πόλιν ἄπολιν, | 480sq. 
χἂν Ui .. χώρᾳ μεγαίρωσ᾽, ἰὸς, 483sq. ἐστί: συμφορὰ μένε: 

πέμπε: τε δισσὸν πῆμ᾽ ἀμηχάνως, 686. ὁρκιῶ, μοιρωμένους, 
489. ὁρμήματα. 492. ópxà ᾿μπεδῶντας. . φράσειν, 499. 
ἐταμὰ, 504. τιν᾽ εἰργάϑων, 506 sq. προνωμῶν, 510. τλα- 
pov ϑεὶς μάταν, 518. τόδ᾽ ἔτ᾽ ἔπος, 591sq. xe . . óta- 

μένεε, ὅ9654. καὶ δέος διανατρέρφρων ἔμπολις βροτῶν ὁμοίως, 
ὅ90. δεσποτούμενόν γ᾽, 559. αἰδόμενος πελέσϑω, 510. ἡ 

δ᾽ οὐλοκλαγγὴς διάτορος, 571. βροτείῳ πνεύματι στρηνουμένη, 

δήδ5αᾳ. (otc γρὴ πιϑέσϑα: τούς τε νῦν καϑημένους Σ πόλιν... χρό- 
νον, ἐκ τῶνδ᾽ ὅπως xté., 519. γὰρ δυοῖν, post 605 sup- 
plet X0. κἄπειτα μητρὸς παῖδ᾽ ἐχρὴν ϑέσϑαι φόνον; OP. cof γ᾽ 

οὖν ἀϑῴου, νῦν διωκούσῃ δ᾽ ἐμέ, 622. τὸ δ᾽ ἕν δέκαιον . . 

μαϑεῖν, 634sq. ἀμπεπλευχότα ὅπλοις ἀμείβοντ᾽ εὔφρον᾽ ἐσδε- 

δεγμένη, δροίτῃ ᾿πορέν τε λουτρὰ, καὶ πέτασμά τι φάρους παρεσχή- 
νωσεν,- 641. γυνὴν τοιαύτην δ᾽, 654. οὐδὲν ἀποβαῖνον μέ- 

νειν, 655. πῶς δ᾽ ἐς τὸ φεύγειν, 669. ἀλλοῖον ἔονος δ᾽, 

οὔτινός τε καὶ ϑεᾶς, post hunc versum lacunam statuens versibus 

6710 --- 16. expulsis, 681. OP. τέ γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τεϑεὶς .. 
ὦ: 688. πάγον πάρεστ᾽ ἐς τόνδ᾽, 691. ἀντεπύργωσαν τόπῳ, 

699 — 702 delet, 707. ἄϑικτον δ᾽ αὐτὸ, post 721 supplet 
X0. σὺ δ᾽ αὐτόκλητος ἑστίᾳ μέασμ᾽ ἐφεὶς ἔπειτ᾽ ἀφῆκας χρύβδα 

τὸν μιάστορα. All. σοῦ γ᾽ ἐμπεσούσης παρὰ νόμον γρηστηρίοις 

ἐμοῖς, προσέκτορ᾽ ἐνδέκως ἐρρυσάμην (versibus 722 — 25 post 733 
transpositis), post 736 supplet 411. ϑυμοῦ μάλ αὐτέχ᾽ - ἧσσα 
δ᾽ οὐχ ἑκὰς πέλει, 741. ϑυμῷ κρατὸς. 193. μόνης γ᾽ ἀπού- 

σης, 764. συνδίκους σοβῶν, 770. ποτὲ, 71954. φρά- 
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ἔομεν δυσπραξέαις ὁδοὺς, ἀϑύμους χτέ.. 719. ὅρκωμ᾽ ἐμὸν δὲ, 
7717. ἡδεῖς ἐσόμεϑ᾽ εὐμενεῖς τ᾽ Ἄρει, post 784 interponit γε- 
λῶμαε πολέταις; στενάξω; τί ῥέξω (ex v. T918qq.), 787. χϑονὲ 

φϑόριον, 789. ἰῷ διακαὴς, 799. 544. ἐπάϑομεν δύσοιστ᾽, ἰὼ 
μέγ᾽ ἀατοὶ xópat χτὲ.. 803 — 5. ὑμεῖς δέ τοι γῇ τῆδε μὴ βα- 

ρὺν κότον σκήφητ᾽, ἀφεῖσαε. . σταλάγματα, 840. -aoé, 842. 

φεῦ delet, 843. μένος τὰ πάντ᾽ ἐπέκοτον, 846 sq. ϑυμόλε- 
ϑρος ὀδύνα; ἄϊε xcé., 848sq. ἀπό με γὰρ τιμᾶν ταμεῖσαν ϑεῶν 

. . ἧξαν δόλοι, post 849 collocat 882 — 92, versibus 850 — 59 

post 881, versibus 860—771 post 898 translatis, 851. καὶ τοῦτο 

μὲν σὺ, ante 859 supplet τιμῆς τοσαύτης ἐν δέκῃ σ᾽ αἰδουμέ- 
νων, 863sqq. μήτ᾽ ὀξυλύσσων καρδίαν... ἱδρύσασ᾽ "Apr ἐμφύ- 
λιον τέκῃς, πρὸς . . ϑρασύν, 866. οὔλιμός περ ov, 870. 
ἔντειμόν τ᾽ ἔτην, 8865. ἁγνὸν ἔκτισεν . . μεέλιγμά σοι, — 902. 

τοιγὰρ κατάρξον, οἷς ἐπικτήσῃ, φέλως, 904 — 6. ὁποῖ᾽ ἂν εἰκὸς 

μὴ κακῇ y! ἐπισκόπῳ" καὶ ταῦτ᾽ ἀνέκαϑεν, κἀνέμων ἀήματα, 918. 

τούτοις δικαίων τῶνδ᾽ ἀνένϑετον γένος, 926. γαίας ἐξ ἀμβρά- 
σαι, 939. ζἀκαταγνώστωςΣ ἔλαχον διέπειν, 933sq. ὅ γε 

μὴν κύρσας βαρεῶν . . πληγαῖς βιότου {περιπέπτεδ, 996. ἀνά- 
yet, 94lsq. φυτῶν στομῶν περαΐτερον τόχον, 951. oi δὴ 
᾽πιχρανεῖ; 959sqq. ἀϑανάτοις {τοῖς οὐρανέοις», τοῖς 8ϑ᾽ ὑπὸ 

γαῖαν, περὶ δ᾽ ἀνϑρώπων πᾶν τέλος ἔργων συνδιαπράσσει, τοῖς μὲν 

ἄδειαν, τοῖς δ᾽ . . παρέχουσα, 961sq. κῦρος ἔχουσαι ϑεαὲ ϑνα- 

τῶν, Μοῖραι, 969sq. τοῖσδ᾽ ἔτε.. ἐπικραινομένοις, 971. δ᾽ 

ἔργματι, 972. γλώσσᾳ κτίσσεν ἐπῳδὰς. 976. ἐρεϑέσματ᾽ 
ἔριν διὰ παντός, 982. ὀργάν {που), 992. ὁρῶ {προσαπαν- 

τῆσονν,, 996sq. κατὰ yz» . . ὀρϑοδέκαιοι, 1000. zoe gc 

λοι, 1001 ἐν ϑρόνῳ, 1008. σύμεναι, {ζϑέλετ᾽ εὐμένιδεςΣ, 

1022. αἰνῶ προϑύμους, 1097. θησῆδος ὀξὺ σχοῖτ᾽ ἂν, εὐκλεὴς 

λόχος | εἰ τῶνδ᾽, post haec lacunam statuens, 1038sq. ϑυσίαις 

ἔχετ᾽ αὖ περίσεπτοι, 1042sq. σεμναί, κύρει δ᾽ ἀστῶν λαμπρῷ 
τερπόμεναι xa ὃδόν, 1045sq. σπονδαῖς ἐστὲ πανηϑάδες ot 

κων Παλλάδος ἀστοῖς: Ζεὺς παντόπτας. 



ACCEDUNT 

Ex Aesch. Trag. ed. Henricus Weil. Lips. 1884 haec: 

Prometh. 2. Σιχύϑην δύσοιμον (vel ἄοιμον, 28]. ταῦτα 
πάνθ᾽. 429. μεγαλόστονο: τεοῖς. 569. οὔποτε (roga, 

790. 4» semel, 861. (Z τὴν τάλαιναν» τῶνδε, 875. xai 
σπεέρων γόνον. 

Pers. lO0lsq. ὕπερϑεν τὸν ἀλυσκάξοντα φεύγειν. 247. ὥς 

γε, 265. 7 μάλα μακρόβιος, 3291. xai Máyoc "Aoapfoc, 
994. σύ τ᾽, ἐσϑλὸς Ἡριόμαρδε, Σάρδεσιν, 960. ὡς ὅτε, 391. 

μὲν ἀρϑεὶς, 454. (ἐνθάδ᾽ ἐχσῳζοίατο), 481sq. λαῶν (et 
0t . . 10000 ), 488. ναῶν ταγοῦχοι, 504. δὴ πόρον, 562. 

ἁδόπτεροι, 571. πρωϊμύροιο, 595. φυλακᾷ, 601. φέλο:, 
παλαιῶν, 799. μεῖζον jr, 796. τίνε δὲ συμμαχεῖ τρόπῳ, 

946. τὰν πάνδυρτον, 963. ἡγβάτας. 
Sept. adv. Theb. 2l. πρὶν μὲν. . ῥέπων, 83. γᾶς ἐλέ- 

λιξ᾽ ἐμᾶς πεδέ ὁπλῶν κτύπος, 88. βοὰ, 197. (6 025 w- 
φάδος, 207. καὶ στέγασμ᾽, 911. γυναικῶν τηρός, 217. 
πειρωμένους, 964sq. στέφειν λάφυρα δουρίπληχϑ᾽ ἁγνοῖς δόμοις, 
811. ϑεμόϑεν, 5851]4 (et 826). αἰαὶ 9892. διαὲ δ᾽ ἄστυ, 984556. 

ὄμμα πως ἀλγύνει: κυρήσας πικρὸν ϑαλαμηπόλων, ^ post 475 quin- 
que versus excidisse videntur, 556. μάντιν Ἡμφιάρεων ἰδεῖν, 
565. δὲς ἐντελὲς δὴ τοὔνομ᾽. 61l. ἁρπάσας ἄορ, post 623 
versum excidisse putat, 663. αἰχμὴν καὶ πρυλέων προβλήματα, 

798 ante 796 (post 794 mecum transpositum) interponit, scribens 

μάντις οὖσα, 882. (07 διχόφρονι, 968. τόνδ᾽ ἐδέξατ᾽ ἐκ 

φυγᾶς, 1016. ἐς τώδε. 
Suppl. 76. δειμαίνουσ᾽ ἀφέλου τᾶσδε, 88. εἴϑ᾽ εἴ δάος 

(i. e. μάϑησις), 194. καρβάναυδον δ᾽, 182. πνόοι, 242. 

προσφωνῶμεν, 989. βεβλῇῆτ᾽ àv, 900. 7 xal, versum cory- 
phaeo tribuens et post h. v. lacunam statuens. 904. πελάζει 
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κεῖνος. 393. ἀδελφὸς δ᾽ ὥστε, 400. φυγᾷ ξύμμαχον δ᾽, 
525. ϑρόνον, 946. ὁμεύνου, 962. τλᾶ ποταμούς c, 570. 
χὔδωρ. 627. coagiy, 683sq. ἄλλους τ᾽. . "Jpcepés 8, 
710. ὡς παμματαίων, 711. φυλάσσεσϑαι πάρος, 799. ἀφυκ- 
των . . πέλοι σχέπας. 8025q. ἀπρόσδερχτος, 814: ποῖον 
ἀμφυγᾶς ἔτ᾽ οἶμον, 1011 post 1012 transponit, 1060. μετ’ 
ἂν ἄλλων, 1069. ἀπαλέξε:. 

Agamem. 109. αἴσᾳ, l49sqq. {τὰς τερπνά: (oe) τούτων 
αἰτῶ... φάσματ᾽ ἐσαϑρῶν. 371. ὑπέρακμον aut ὑπέρωρον, 
407. ἐπέίστροφα. 487. τὸ πᾶν γὰρ λλανος αἴας συνορμένας, 
500. ξυνῳδὸς., 506. τῶνδ᾽ ὅστις ἄλλα, 5285. φαιδροῖς προσεξ 
δετ᾽, 567. ἐσϑῆτος, αὐτῶν δ᾽ ἐξεϑηρίουν τρέχα, delendi aut 
978 sq. aut 575 — 71, 602. xqvvcec, 620sq. αὕτη μὲν 
αὑτῆς... εὐπρεπῶς νόον, 7920. φιλομάστων, 760 54. νέαν, 
ζέουσαν et 768. τὸ δ᾽ αἴσιμον τίει: ffov, 784. κοινά (vel ξυνά) 
τε γαέρουσιν, 825. 9 ἀρ", 867. ἔλυσαν ἅμμα, 872. 
ἀμφίφλεχτα, 881. μένουσα. 924. τί ξὺν ϑεοῖς δείσει᾽ ἂν 
ὧδ᾽ ἔοδων τάδε: 990sq. μάλα γέ τοι πιχρὸν τὸ» τᾶς ἀκορέ- 
του | ὑγιείας τέρμα, 1109. οὐ πεφαΐδρυνται ex schol, 1997. 
οἵαν et 1229 ἄτην ἌἜΒΕΝ τεύχεταε, 1828 54ᾳ. τοῖς πατρὸς τι. 
μαύροις ἐχϑροὺς covaiot, 1387. ἀποτείσας (et 1339 ἐπιχραίνει), 
1409 sq. δαμοϑρόοις ἀραῖς ἀπέδικεν, ἀπέταμέν σ᾽; 1475. ἐπεύ- 
χεται «δάμαρ», 1657. στεῖχε δὴ σὺ vol γέροντες, 1672. 
ὕλαγμα: πᾶν ἐγὼ (ut fere Musgr.). 

Choeph. 73. Zxivcav, 16. δουλείαν, 81sq. μάταια 
δεσποτᾶν τύχας, 145. τίϑημι, τοῖς xaxoic ἄρα, 2928. τάδε 
λέγω σε προυννέπειν: 2976. μ᾽ ἐῶντα, 978. πιραύσχκειν £p- 
πετὰς δεινὰς νόσους, 982. τε φοιτᾶν, 2875. λύσσαν τε 
xal ματαίους .. φόβους κινεῖν, ταράσσειν, 977. χάρις οὐχ ὁσία, 
416. φανούμενον καλῶς, 498. ἐδέξατ᾽, οἴμοι, 449. δι᾽ ὥτων 
δὲ σῶν ἔσω. 58]. ὥς γ᾽, 592sq. αὖ τ ed τις, 
596sq. ἄταις τε... συξύγους ὁμαυλάς: 61]. 7» τ, 855. 
τὸ δυσφελὲς, 640. πατούμενοι, 707. GR M 
718: verba πότνια χϑὼν xalsuspecta habet, 719. ἣ δὴν,  "793sq. 
xal τῶν γϑονέων Eouiw vóytov, 781sq. τυχεῖν δέ μοι xópr, ὦ 
τὰ σώφρον᾽ εὖ μαιομένοις ἔρδειν διὰ δέκας Παιὰν ἔπος ἔλαχεν. ὦ 
Ζεῦ, σύ νιν φυλάσσοις, Ἴ8ὅ5α. die, Ζεῦ, πρὸ δὲ δάων τὸν 
ἔσωϑεν μελάϑρων, ὦ, 792sqq. σὺ δ᾽ ἐν δρόμου πως τέϑε: μέ- 
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cpotaty εὖ, σῳζομένου ῥυμοῦ, τόδ᾽ ἐπιδεῖν γαίας πέδον ἀνομένων xcé E 
804. ἀνάγεω, 825sqq. πατρὸς οἶτον προϑροούσᾳ ματρὸς αὐδᾷ 
ἐχπέραιν᾽ ἀνεπέμομφον ἄταν, 899. γάριν lopyóvos λυγρᾶς, 

840sqq. καὶ τόδ᾽ ἂν φέρειν δόμος ἕλοιτ᾽ ἂν ἄγϑος. αἱματοσταγεῖ 
, ' v [π ΄ Ἀν ΄ c 2 j 

φόβῳ τὸ πρόσϑεν ξλκαίνων τε xai δεδηγμένος, 849. ὡς αὐτὸν 

ἀνδρὸς ἄνδρα (ut fere Pauw), 888. δότω, 954 sq. δολίαν 

δόλοις βλαπτομέναν {πάλιν BAdfav) ἐγχρονισϑεῖσαν, 9 56sq. χρα- 

τεῖτοαί πως τὸ ϑεῖον. . . πάρα τὸ μὴ . ὑπουργεῖν κακοῖς, post 

962 iterat πάρα τὸ φῶς ἰδεῖν, 973. ὁμοῦ μὲν, 1009. ἔγϑισ- 
τον ξίφος, 1015. ἔχω. 

Eumen. 119. τοιαῦτα. 2098. τεῦξαε, 240. ὁμῶς δὲ, 

990. δυσποδοπαίπαλα, 408. πνοαῖς (vel zvóorc), 418. ὅμοι- 

006, 5295sq. c/c δὲ μηδάμ᾽ ἐν φρασὶν καρδίας φάλια τρέφων, 
570. 7 τ᾽ ὀξύφωνος. ὅ95. ξιφουλχῷ δεξιᾷ δέρην, 669. ϑεά, 

Ξ Ἵ 754. post 669 supplet ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐχ εἴη ποτ᾽ ἄν, 

σφάλλουσ᾽ ἂν οἶχον (ut fere Paley), 836. ὡς σεμνότιμος ἧς, 
851. xal πολλὰ μὲν, 905. εὔχρατα γῆϑεν. 910. σωτηρία, 
950. γώρας φρούριον. 989. φρονοῦντος, 1007. xa? φανῶν 
i.e. πανῶν, 1024. κἀν σκότῳ, 1028. στόλοις. 

Ad Vitam p. 468, 18. συνϑλάσων. p. 470, 8. ἀπαγγελτικὰ 
οὐδὲ δραματικὰ, 12. αὐτῷ. 
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